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PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pateikdama persvarstytus arba naujus 
pasiūlymus dėl išlaidų, Komisija įvertina 
su administracinėmis ir kontrolės 
sistemomis susijusias išlaidas ir su 
siūlomu teisės aktu susijusią toleruotiną 
klaidų riziką pagal lėšas.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi SESV 322 straipsnyje 
nustatytos tvarkos, teisėkūros institucija 
priima sprendimą dėl toleruotinos klaidų 
rizikos lygio esant atitinkamam biudžeto 
sukaupimui. Į tą sprendimą atsižvelgiama 
metinės biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūros metu, laikantis 157 straipsnio 
2 dalies.

Teisėkūros institucija priima sprendimą dėl 
toleruotinos klaidų rizikos lygio esant 
atitinkamam biudžeto sukaupimui. Į tą 
sprendimą atsižvelgiama metinės biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūros metu, 
laikantis 157 straipsnio 2 dalies.

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės laikosi patikimo 
finansų valdymo, skaidrumo ir 
nediskriminavimo principų ir, valdydamos 
Sąjungos lėšas, užtikrina Sąjungos veiklos 
matomumą. Šiuo tikslu valstybės narės 
vykdo kontrolės ir audito įsipareigojimus 
ir prisiima susijusią atsakomybę, nurodytą 
šiame reglamente. Papildomos nuostatos 
gali būti nustatytos konkretiems 
sektoriams taikomose taisyklėse.

1. Komisijai vykdant biudžetą 
pasidalijamojo valdymo būdu, biudžeto 
vykdymo užduotys pavedamos valstybėms 
narėms.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, vykdydamos su 
biudžeto vykdymu susijusias užduotis, 
užkerta kelią pažeidimams ir sukčiavimo 
atvejams, juos nustato ir ištaiso. Šiuo 
tikslu jie vykdo ex ante ir ex post kontrolę, 
taip pat prireikus patikras vietoje, 
siekdami užtikrinti, kad iš biudžeto 
finansuojami veiksmai būtų efektyviai 
vykdomi ir teisingai įgyvendinami, 
susigrąžina netinkamai išmokėtas lėšas ir 
prireikus iškelia bylas.

2. Nepažeisdamos papildomų nuostatų, 
numatytų atitinkamose konkretiems 
sektoriams taikomose taisyklėse, ir 
siekdamos užtikrinti, kad pasidalijamojo 
valdymo atveju lėšos būtų naudojamos 
pagal taikomas taisykles ir principus, 
valstybės narės imasi visų teisinių, 
reguliavimo ir administracinių ar kitų 
Sąjungos finansinių interesų apsaugai 
būtinų priemonių. Šiuo tikslu valstybės 
narės visų pirma:

Valstybės narės lėšų gavėjams taiko 
veiksmingas, atgrasančias ir proporcingas 
nuobaudas, kaip numatyta konkretiems 
sektoriams taikomose taisyklėse ir 
nacionalinės teisės aktuose.

a) įsitikina, jog iš biudžeto finansuojami 
veiksmai iš tikrųjų vykdomi, ir užtikrina, 
kad jie įgyvendinami tinkamai;

b) užkerta kelią pažeidimams ir 
sukčiavimui, juos nustato ir pašalina;
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c) susigrąžina netinkamai išmokėtas arba 
neteisingai panaudotas lėšas arba dėl 
pažeidimų ar klaidų prarastas lėšas;
Komisija, paprašius valstybei narei arba 
vykdydama rizikos vertinimą, arba 
laikydamasi konkretiems sektoriams 
taikomų taisyklių, įvertina valstybėse 
narėse nustatytas sistemas.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akreditavimo institucija atsako už įstaigos 
priežiūrą ir už tai, kad būtų imamasi visų 
būtinų priemonių bet kokiam jos veiklos 
trūkumui pašalinti, įskaitant akreditacijos 
sustabdymą ir atšaukimą.

Akreditavimo institucija įpareigojama 
stebėti, kad akredituotos įstaigos atitiktų 
akreditavimo kriterijus atsižvelgiant į 
atliktų auditų ir kontrolės rezultatus. 
Akreditavimo institucija imasi visų būtinų 
priemonių bet kokiems užduočių, patikėtų 
jos akredituotų įstaigų, įgyvendinimo 
trūkumams pašalinti, įskaitant 
akreditacijos sustabdymą ir atšaukimą.

Akredituotos įstaigos valstybėse narėse 
atlieka šiuos veiksmus:
a) vykdo patikras ir nustato efektyvią ir 
veiksmingą vidaus kontrolės sistemą;
b) iki kitų finansinių metų kovo 1 d. 
pateikia Komisijai:
i) metines ataskaitas, kuriose nurodomos 
išlaidos, patirtos vykdant pavestas 
užduotis ir pateiktos Komisijai, kad ji jas
kompensuotų, taip pat lėšų gavėjams 
paskirtos sumos, dėl kurių pradėtos 
susigrąžinimo procedūros;
ii) visų atliktų auditų ir kontrolės 
rezultatų santrauką, įskaitant sistemingų 
ar pasikartojančių trūkumų, taip pat 
taisomųjų veiksmų, kurių imtasi ar kurie 
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planuojami, ir jų rezultatų analizę;
iii) valdymo deklaraciją, kurioje 
pateikiamas pagrįstas patikinimas, kad: 
– ataskaitose pateikta informacija yra 
tikra ir teisinga;
– ataskaitose nurodytos išleistos lėšos 
panaudotos numatytu tikslu laikantis 
patikimo finansų valdymo principo;
– nustatytomis kontrolės procedūromis 
užtikrinamos būtinos garantijos, 
susijusios su pagrindinių operacijų 
teisėtumu ir tvarkingumu. 
Kartu su šiais dokumentais pateikiama 
pagal tarptautiniu mastu pripažintus 
audito standartus parengta 
nepriklausomos audito įstaigos nuomonė 
dėl valdymo deklaracijos turinio. Audito 
įstaiga praneša, jei atlikus patikrinimą 
kilo abejonių dėl valdymo deklaracijoje 
pateiktų pareiškimų. Deklaracijos priede 
pateikiamas klaidų rodiklis pagal lėšas ir
klaidų analizė, taip pat išlygos;
c) laikydamosi 31 straipsnio 2 dalies 
nuostatų, užtikrina informacijos apie 
Sąjungos lėšų gavėjus metinį ex post
paskelbimą; ir
d) užtikrina asmens duomenų apsaugą, 
kuri atitinka Direktyvoje 95/46/EB 
išdėstytus principus.
Jeigu valstybė narė akreditavo daugiau 
nei po vieną įstaigą politikos sričiai, iki 
kitų finansinių metų kovo 15 d. ji pateikia 
Komisijai apibendrinamąją ataskaitą, 
kurią sudaro visų valdymo patikinimo 
deklaracijų apžvalga nacionaliniu lygiu ir 
susijusios nepriklausomos audito 
nuomonės, parengtos atitinkamai 
politikos sričiai.
Prireikus valstybės narės atitinkamais 
atvejais kelia bylas.
Jei valstybės narės nedelsdamos Komisijai 
praneša apie nustatytas klaidas ir (arba) 
pažeidimus ir juos pašalina, jos 
atleidžiamos nuo finansinio koregavimo, 
susijusio su tokiomis klaidomis ir (arba) 
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pažeidimais.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal šio straipsnio 3 dalį akredituotos 
įstaigos:

4. Siekdama užtikrinti, kad lėšos būtų 
naudojamos pagal taikomas taisykles, 
Komisija:

a) parengia ir užtikrina efektyvią ir 
veiksmingą vidaus kontrolės sistemą;

a) stebi, kaip valstybės narės vykdo savo 
įsipareigojimus, ir visų pirma atlieka 
auditus, kai vykdomos programos;

b) naudoja metinę apskaitos sistemą, 
kuria laiku pateikiama tiksli, išsami ir 
patikima informacija;

b) taiko procedūras, kad būtų laiku 
finansiškai patvirtintos akredituotų 
įstaigų ataskaitos ir nustatyta, ar 
ataskaitos yra išsamios, tikslios ir 
teisingos;

c) jose vykdomas nepriklausomas išorės 
auditas, kurį pagal tarptautiniu mastu 
pripažintus audito standartus atlieka 
praktiškai nuo akredituotos įstaigos 
nepriklausoma audito tarnyba;

c) iš Sąjungos lėšų nedengia išmokų, 
kurios atliktos pažeidžiant Sąjungos teisę.

d) laikydamiesi 31 straipsnio 2 dalies 
nuostatų, užtikrina informacijos apie 
Sąjungos lėšų gavėjus metinį ex post 
paskelbimą;

Konkretiems sektoriams taikomomis 
taisyklėmis reglamentuojamos sąlygos, 
kuriomis Komisija gali sustabdyti išmokas 
valstybėms narėms arba jas gali nutraukti 
įgaliotas leidimus suteikiantis pareigūnas.

f) užtikrina asmens duomenų apsaugą, 
kuri atitinka Direktyvoje 95/46/EB 
išdėstytus principus.

Valstybei narei pateikus savo pastabas, 
Komisija gali nuspręsti atšaukti visus 
mokėjimų nutraukimus ar sustabdymus 
ar jų dalį. Sprendimas atšaukti mokėjimų 
nutraukimą ar sustabdymą pridedamas  
prie įgalioto kompetentingo leidimus 
suteikiančio pareigūno metinės veiklos 
ataskaitos.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įstaigos, akredituotos pagal šio 
straipsnio 3 dalį, iki kitų finansinių metų 
vasario 1 d. Komisijai pateikia:

Išbraukta.

a) išlaidų, patirtų vykdant pavestas 
užduotis, sąskaitas;
b) visų atliktų auditų ir kontrolės 
rezultatų santrauką, įskaitant sistemingų 
arba pasikartojančių trūkumų, taip pat 
taisomųjų veiksmų, kurių imtasi arba 
kurie planuojami, analizę;
c) valdymo patikinimo deklaraciją dėl 
ataskaitų išsamumo, tikslumo ir 
teisingumo, tinkamo vidaus kontrolės 
sistemų veikimo ir pagrindinių operacijų 
teisėtumo ir tvarkingumo, taip pat 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymosi; 
d) nepriklausomos audito įstaigos 
nuomonę dėl šios dalies c punkte 
nurodytos valdymo patikinimo 
deklaracijos, kurioje aptariami visi jos 
elementai.
Jeigu valstybė narė akreditavo daugiau 
nei po vieną įstaigą politikos sričiai, iki 
kitų finansinių metų vasario 15 d. ji 
pateikia Komisijai apibendrinamąją 
ataskaitą, kurią sudaro visų valdymo 
patikinimo deklaracijų apžvalga 
nacionaliniu lygmeniu ir susijusios 
nepriklausomos audito nuomonės, 
parengtos atitinkamai politikos sričiai.

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija: Išbraukta.
a) taiko procedūras, kad būtų laiku 
finansiškai patvirtintos akredituotų 
įstaigų ataskaitos, užtikrindama, kad 
ataskaitos būtų išsamios, tikslios ir 
teisingos, ir kad būtų galima laiku ištaisyti 
pažeidimų atvejus;
b) iš Sąjungos lėšų nedengia išmokų, 
kurios atliktos pažeidžiant Sąjungos teisę.
Konkretiems sektoriams taikomomis 
taisyklėmis reglamentuojamos sąlygos, 
kuriomis Komisija gali sustabdyti išmokas 
valstybėms narėms arba jas gali nutraukti
įgaliotas leidimus suteikiantis pareigūnas. 

Or. en


