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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Gaivinimo ir atsparumo priemonė yra unikali priemonė, skirta reaguoti į ES patirtą 
precedento neturintį sukrėtimą, kurį sukėlė COVID-19 pandemija. ES piliečiams – tai 
apčiuopiamas įrodymas, kad ES solidarizuojasi su labiausiai nuo pandemijos nukentėjusiais ir 
siekia geresnės ir tvirtesnės ateities. Tačiau dabartiniame pasiūlyme nepakankamai 
atsižvelgiama į ES finansinių interesų apsaugą, o dėl to gali sumažėti ES piliečių 
pasitikėjimas. Biudžeto kontrolės komiteto siūlymais siekiama ištaisyti šiuos trūkumus 
nurodant teisinės valstybės svarbą, sprendžiant pažeidimų ir sukčiavimo problemą ir daugiau 
dėmesio skiriant patikimam finansų valdymui.

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant, kad atitinkamos Sąjungos 
institucijos galėtų suprasti, kaip valstybė 
narė ketina įgyvendinti atkūrimo ir 
atsparumo planą, taip pat siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas skaidrumui 
ir atskaitomybei užtikrinti, plane turėtų 
būti išsamiai nurodyta, kurios 
nacionalinės institucijos bus susijusios su 
projekto įgyvendinimu ir kiek biudžeto 
lėšų bus skirta kiekvienai institucijai. 
Gaivinimo ir atsparumo plane taip pat 
būtina išsamiai nurodyti, ar finansinė 
parama pagal Priemonę bus derinama su 
kitais atitinkamais nacionaliniais ir (arba) 
Sąjungos fondais ir kaip tai bus daroma;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius;

(22) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą ir glaudžiai 
bendradarbiauti su atitinkama valstybe 
nare. Komisija visapusiškai paisys 
nacionalinės atsakomybės dėl proceso ir 
todėl atsižvelgs į atitinkamos valstybės 
narės pateiktą pagrindimą bei elementus ir 
įvertins, ar tikėtina, kad valstybės narės 
pasiūlytas ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planas padės 
veiksmingai spręsti uždavinius, nustatytus 
atitinkamoje konkrečiai valstybei narei 
skirtoje rekomendacijoje arba kituose 
atitinkamuose dokumentuose, kuriuos 
Komisija oficialiai priėmė per Europos 
semestrą; ar plane yra priemonių, kuriomis 
veiksmingai prisidedama prie žaliosios ir 
skaitmeninės pertvarkos ir sprendžiami dėl 
jos kylantys uždaviniai; ar planu numatoma 
padaryti ilgalaikį poveikį atitinkamai 
valstybei narei; ar planu numatoma 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
ekonomikos augimo potencialo didinimo, 
darbo vietų kūrimo, ekonominio ir 
socialinio atsparumo didinimo, taip pat prie 
ekonominio ir socialinio krizės poveikio 
švelninimo ir ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos didinimo; ar 
valstybės narės pateiktas ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
išlaidų visos numatytos sumos pagrindimas 
yra pagrįstas, patikimas ir atitinka tikėtiną 
poveikį ekonomikai ir užimtumui; ar į 
siūlomą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įtrauktos 
struktūrinių reformų ir viešųjų investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonės, kurios 
sudaro darnius veiksmus, ir ar atitinkamų 
valstybių narių pasiūlyta tvarka numatoma 
užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimą, įskaitant siūlomas tarpines 
reikšmes bei siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius. Parama pagal 
priemonę turėtų būti išmokama dalimis, 
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susietomis su aiškiai apibrėžtomis 
tarpinėmis reikšmėmis; pasiekus šias 
tarpines reikšmes, turėtų būti išmokėta 
kita dalis;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) reikėtų suformuluoti konkrečius 
reikalavimus, susijusius su patikimo 
finansų valdymo ataskaitų teikimu, kad 
valstybės narės galėtų tokias ataskaitas 
įtraukti į metinę įgyvendinimo ataskaitą;

Or. en

Pagrindimas

32 konstatuojamojoje dalyje numatomas valdant priemonę privalomas patikimas finansų 
valdymas, tačiau paramos gavėjams pagal priemonę – valstybėms narėms, nenustatomi jokie 
reikalavimai. Todėl reikėtų įtraukti reikalavimą teikti ataskaitas apie priemonės 
įgyvendinimą, kiek tai susiję su patikimu finansų valdymu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį per 
Europos semestrą turėtų teikti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Tokios 
ataskaitos turėtų būti deramai atspindimos 
valstybių narių nacionalinėse reformų 
programose, kurios turėtų būti naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą;

(33) kad įgyvendinimo stebėsena būtų 
veiksminga, valstybės narės kas ketvirtį per 
Europos semestrą turėtų teikti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas, 
naudodamos veiklos rezultatų ataskaitų 
teikimo sistemą, kurią turėtų sukurti 
Komisija. Veiklos rezultatų ataskaitų 
teikimo sistemoje talpinami duomenys 
turėtų sudaryti sąlygas veiksmingai rengti 
siektinų reikšmių ir tarpinių reikšmių 
siekimo rezultatų ataskaitas. Tokios 
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ataskaitos turėtų būti deramai atspindimos 
valstybių narių nacionalinėse reformų 
programose, kurios turėtų būti naudojamos 
kaip priemonė pranešti apie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų 
įgyvendinimo pažangą;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) siekdama įvertinti, ar laikomasi 
patikimo finansų valdymo principų, 
Komisija turėtų sukurti skaitmeninę 
veiklos rezultatų ataskaitų teikimo sistemą 
arba pritaikyti esamas IT sistemas, 
siekdama ją sukurti. Sąjunga ir valstybių 
narių institucijos, susijusios su Priemonės 
įgyvendinimu, turėtų naudotis šia 
skaitmenine sistema, kad galėtų stebėti 
veiklos rezultatus ir, atlikdamos 
skaitmeninę analizę, užkirsti kelią 
pažeidimams ir sukčiavimui bei juos 
nustatyti. Šiuo tikslu skaitmeninėje 
veiklos rezultatų ataskaitų teikimo 
sistemoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie ekonominės veiklos 
vykdytojų, gaunančių paramą pagal 
Priemonę, tikruosius savininkus;

Or. en

Pagrindimas

Veiklos rezultatų ataskaitų teikimo sistema, kurią Komisija siūlo 23 straipsnio 2 dalyje, turi 
būti naudojama siekiant centralizuoti visus veiklos rezultatų stebėsenos duomenis, įskaitant 
duomenis, kurie gali būti naudojami pažeidimams ir sukčiavimui nustatyti ir užkirsti jiems 
kelią.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus turėtų būti 
pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai, 
o komunikacijos veiklą, prireikus, turėtų 
vykdyti Komisija;

(34) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus turėtų būti tuo 
pat metu pranešama Europos Parlamentui 
ir Tarybai, o komunikacijos veiklą, 
prireikus, turėtų vykdyti Komisija; 
Komisija turėtų užtikrinti Priemonės 
išlaidų matomumą aiškiai nurodydama, 
kad remiami projektai turėtų būti aiškiai 
ženklinami žyma „ES ekonomikos 
gaivinimo iniciatyva“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu didinamas išlaidų pagal Priemonę matomumas ir skaidrumas ir jis 
suderinamas su BUDG ir ECON komitetų pateiktais pakeitimais.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

(37) tikslinga, kad Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai teiktų šiuo 
reglamentu nustatytos Priemonės 
įgyvendinimo metinę ataskaitą, kuri būtų 
metinės integruotos finansinės ir 
atskaitomybės ataskaitos dalis ir kuriai 
būtų taikoma Europos Parlamento 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūra; tokią ataskaitą Komisija 
turėtų įtraukti į savo biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo ataskaitą kaip atskirą skyrių. 
Šioje ataskaitoje turėtų būti pateikiama 
informacija apie valstybių narių padarytą 
pažangą pagal patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus; 
joje taip pat turėtų būti pateikta informacija 
apie per praėjusius metus Priemonei pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonę skirtų pajamų dydį, suskirstytą 
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pagal biudžeto eilutes, ir pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
surinktų sumų įnašą Priemonės tikslams 
įgyvendinti;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas nori užtikrinti, kad metinė Priemonės ataskaita būtų visapusiškai įtraukta į 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą kaip Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
dalis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
Komisijos įgyvendinimo aktu. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais, 
susijusiais su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų priėmimu ir 
finansinės paramos išmokėjimu pasiekus 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes, turėtų naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011 taikant jame nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą13. Priėmus 
įgyvendinimo aktą, atitinkama valstybė 
narė ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl 
tam tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 

(39) ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, ir atitinkamas joms skirtas 
finansinis įnašas turėtų būti nustatyti 
deleguotaisiais aktais. Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 290 straipsnį turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus, susijusius su 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planų priėmimu ir finansinės 
paramos išmokėjimu pasiekus atitinkamas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais. 
Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pat metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
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vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose; Priėmus 
deleguotąjį aktą, atitinkama valstybė narė 
ir Komisija turėtų galėti susitarti dėl tam 
tikrų techninio pobūdžio veiklos 
susitarimų, kuriuose būtų išsamiai nustatyti 
įgyvendinimo aspektai, susiję su terminais, 
tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 
rodikliais ir prieiga prie pagrindinių 
duomenų. Tam, kad veiklos susitarimai 
būtų nuolat aktualūs atsižvelgiant į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimo metu 
vyraujančias sąlygas, turėtų būti galima 
abipusiu sutarimu koreguoti tokių 
techninių susitarimų elementus. Šiam 
reglamentui taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos 
horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios 
taisyklės nustatytos Finansiniame 
reglamente ir jomis visų pirma nustatoma 
biudžeto sudarymo ir vykdymo naudojant 
dotacijas, viešuosius pirkimus, 
apdovanojimus ir taikant netiesioginio 
vykdymo metodą tvarka ir numatoma 
finansų pareigūnų atsakomybės kontrolė. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos 
biudžeto apsauga tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo laikymasis – 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

__________________ __________________
13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su BUDG ir ECON komitetų pranešimo dėl Ekonomikos gaivinimo 
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ir atsparumo didinimo priemonės projekto 30 pakeitimu.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Sąjungos finansiniai interesai 
apsaugomi pagal bendruosius Sutartyse 
įtvirtintus principus, visų pirma laikantis 
ES sutarties 2 straipsnio vertybių. 
Teisinės valstybės principo laikymasis yra 
išankstinė paramos pagal Priemonę 
gavimo sąlyga, o teikiant paramą pagal 
Priemonę atsižvelgiama į sąlygų režimą, 
kaip nustatyta [Komisijos pasiūlymas dėl 
reglamento dėl Sąjungos biudžeto 
apsaugos esant visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų (COM/2018/324 final) 
(2018/0136 (COD)]. Jei valstybėje narėje 
tebėra visuotinių teisinės valstybės 
mechanizmo, nustatyto [Komisijos 
pasiūlyme dėl reglamento dėl Sąjungos 
biudžeto apsaugos esant visuotinių 
teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų 
(COM/2018/324 final) ( 2018/0136 
(COD)], trūkumų, ta valstybė narė 
finansinės paramos pagal Priemonę 
negauna.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu turi būti užtikrinta ir garantuota, kad būtų laikomasi teisinės valstybės 
principo, kuris yra išankstinė paramos gavimo ir Priemonės veikimo sąlyga.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis



PA\1211066LT.docx 11/28 PE655.861v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9616 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal 
Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 
2185/96 Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 
atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali 
tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos 
veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137118, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir 
Europos Audito Rūmams;

(40) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201314, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9515, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 
2185/9616 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193917 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti ginami proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
pranešimą apie juos, jų ištaisymą ir 
tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą 
ir, jei reikia, administracinių sankcijų 
skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir 
Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali atlikti administracinius 
tyrimus, įskaitant patikrinimus ir 
inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, 
ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos 
neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį 
Sąjungos finansiniams interesams. Pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos 
prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos 
nusikalstamos veiklos atvejus, darančius 
poveikį Sąjungos finansiniams interesams, 
kaip nustatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137118, ir 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal 
Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba 
subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi 
pranešti apie bet kokius įtarimus dėl 
pažeidimų ar sukčiavimo ir visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir 
Europos Audito Rūmams. Pažeidimų ir 
sukčiavimo nustatymo ir pranešimo apie 
juos tikslais Komisija turėtų sukurti 
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skaitmeninę veiklos rezultatų ataskaitų 
teikimo sistemą arba pritaikyti esamas IT 
sistemas taip, kad būtų sukurta 
skaitmeninė veiklos rezultatų ataskaitų 
teikimo sistema, kuria naudotųsi valdžios 
institucijos, susijusios su paramos pagal 
Priemonę įgyvendinimu;

__________________ __________________
14 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

14 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

15 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

15 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

16 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

16 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

17 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

18 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

Or. en

Pagrindimas

Pirminiame pasiūlyme nenumatyta, kad reikia pranešti Komisijai apie pažeidimus ir 
sukčiavimą.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių 
narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai.

Pagal pasidalijamojo valdymo principą 
valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių 
narių prašymu gali būti perskirti 
Priemonei. Komisija tuos išteklius valdo 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą. Tie ištekliai 
naudojami atitinkamos valstybės narės 
naudai ir jiems taikomi tie patys patikimo 
finansų valdymo reikalavimai, kaip ir 
pirminiams fondams.

Or. en

Pagrindimas

Pagal pasidalijamojo valdymo principą skirti, bet nepanaudoti ištekliai gali būti panaudoti 
Priemonei. Dabartiniame pasiūlyme dėl Priemonės įgyvendinimo reikalavimai yra palankesni 
Priemonei, o ne pirminiams fondams, o tai gali turėti neigiamą poveikį pasidalijamojo 
valdymo fondams.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Veiksmingi ir efektyvūs patikrinimai ir 

auditas
1. Komisijai, OLAF, Europos 
prokuratūrai ir Audito Rūmams aiškiai 
suteikiami įgaliojimai naudotis savo 
teisėmis, kaip numatyta Finansinio 
reglamento 129 straipsnio 1 dalyje.
2. Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
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patikras ir inspektavimus vietoje, 
remdamasi Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nuostatomis 
ir procedūromis, kad nustatytų, ar nebūta 
sukčiavimo, korupcijos arba kitos 
neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos 
finansiniams interesams, atvejų, susijusių 
su parama, teikiama pagal Priemonę.
3. Komisija, atsižvelgdama į 
nustatytą riziką, nustato veiksmingas ir 
proporcingas kovos su sukčiavimu 
priemones. Šiuo tikslu Komisija sukuria 
arba pritaiko esamas IT sistemas, kad 
sukurtų skaitmeninę veiklos rezultatų 
ataskaitų teikimo sistemą, kuri sudarytų 
sąlygas stebėti pažeidimus ar sukčiavimą, 
juos nustatyti ir apie juos pranešti.
4. Valstybių narių valdžios 
institucijos, susijusios su pagal Priemonę 
teikiamos paramos įgyvendinimu, 
registruoja duomenis apie ekonominės 
veiklos vykdytojus ir jų tikruosius 
savininkus, kai tokie savininkai yra 
fiziniai asmenys, susiję su lėšų 
įgyvendinimu.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę papildoma 
parama, teikiama pagal kitus Sąjungos 
fondus ir programas. Reformoms ir 
investiciniams projektams gali būti 
skiriama parama pagal kitas Sąjungos 
programas ir priemones su sąlyga, kad 
tokia parama nebūtų skiriama toms 
pačioms išlaidoms padengti.

Parama pagal ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę papildoma 
parama, teikiama pagal kitus Sąjungos 
fondus ir programas. Reformoms ir 
investiciniams projektams gali būti 
skiriama parama pagal kitas Sąjungos 
programas ir priemones su sąlyga, kad 
tokia parama nebūtų skiriama toms 
pačioms išlaidoms padengti. Siekiant 
sudaryti sąlygas užkirsti kelią dvigubam 
finansavimui ir jį nustatyti, valstybė narė, 
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registruodama išlaidas pagal Priemonę, 
naudojasi skaitmenine veiklos rezultatų 
ataskaitų teikimo sistema.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi registruoti išlaidas pagal Priemonę, kad būtų užtikrintas dvejopas 
finansavimas (išlaidos, finansuojamos pagal Priemonę ir galbūt pagal kitus ES fondus).

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Priemonės, kuriomis Priemonė susiejama 

su patikimu finansų valdymu
Įgyvendinant Priemonės lėšas valstybėse 
narėse taikomi Reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/1046 33 straipsnio 1 
dalis, 33 straipsnio 2 dalies a ir b punktai, 
33 straipsnio 3 dalis, 34 ir 36 straipsniai.

Or. en

Pagrindimas

Patikimas finansų valdymas minimas konstatuojamojoje dalyje, bet neminimas jokiame 
straipsnyje. Todėl pranešėjas siūlo iš karto po straipsnio dėl patikimo ekonomikos valdymo 
įterpti naują straipsnį.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pabaigus įgyvendinti Priemonę, 
visi vis dar turimi finansiniai ištekliai 
perkeliami į fondą pagal daugiametę 
finansinę programą.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant išvengti Priemonės pratęsimo, jai pasibaigus turimi ištekliai turėtų būti perkelti į 
fondą pagal DFP.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) palūkanų normos rizika, kylanti 
dėl termino pakeitimo, kurią prisiima 
paramą gaunanti valstybė narė.

Or. en

Pagrindimas

Audito Rūmai savo nuomonėje dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, atkreipė dėmesį į 
tokią palūkanų normos riziką.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bet kuriai valstybei narei, kuriai 
taikoma teisinės valstybės principo 
laikymosi procedūra, pagal šią Priemonę 
finansinė parama teikiama tik tada, kai ta 
procedūra užbaigiama ir valstybė narė 
imasi taisomųjų veiksmų pagal teisinės 
valstybės mechanizmą, nustatytą 
[Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl 
Sąjungos biudžeto apsaugos esant 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų 
(COM/2018/324 final) (2018/0136 
(COD)].
Jei įgyvendinant gaivinimo ir atsparumo 
planą valstybė narė smarkiai ir 
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pakartotinai pažeidžia teisinės valstybės 
principą, Komisijai suteikiami įgaliojimai 
tiesiogiai valdyti lėšų išmokėjimą pagal 
Priemonę.

Or. en

Pagrindimas

Laikytis teisinės valstybės principo po to, kai jis paminėtas naujoje konstatuojamojoje dalyje, 
turėtų būti reikalaujama taip pat ir straipsnyje, nes tai turėtų būti išankstinė paramos pagal 
Priemonę gavimo sąlyga.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) kuri nacionalinė institucija yra 
atsakinga už investicinių projektų 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) kai tinkama, informacija apie 
esamą ar planuojamą nacionalinį 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) priemonės, kurių valstybė narė 
ėmėsi siekdama apsaugoti Sąjungos 
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finansinius interesus, įskaitant pažeidimų 
ir sukčiavimo prevencijos, nustatymo, 
pranešimų apie juos, jų ištaisymo ir 
tyrimo priemones, prarastų, neteisingai 
išmokėtų ar netinkamai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir atitinkamais atvejais 
sankcijų skyrimą. Aptikimo ir pranešimo 
tikslais valstybė narė naudoja Komisijos 
valstybėms narėms suteiktą skaitmeninę 
veiklos rezultatų ataskaitų teikimo 
sistemą;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo į nacionalinius gaivinimo ir atsparumo planus įtraukti reikalavimą 
valstybėms narėms teikti informaciją apie tai, kaip jos ketina apsaugoti ES finansinius 
interesus. Tai apima Komisijos IT priemonių naudojimą pažeidimams ir sukčiavimui nustatyti 
ir apie juos pranešti (Pažeidimų valdymo sistema (IMS) ir ARACHNE) .

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, Komisija per keturis 
mėnesius deleguotuoju aktu priima 
sprendimą. Jeigu Komisija valstybės narės 
pateiktą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planą įvertina 
teigiamai, tame sprendime išdėstomi 
reformų ir investicinių projektų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 11 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai suteiktais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi priimant deleguotuosius aktus, 
laikantis horizontaliosios sąlygos, Pirmininkų sueigos nustatytos DFP tvirtinimui.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinis įnašas, mokėtinas 
dalimis, kai atitinkama valstybė narė 
patenkinamai pasiekia nustatytas 
atitinkamas su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano įgyvendinimu 
susijusias tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes;

a) finansinis įnašas, mokėtinas 
dalimis, kai atitinkama valstybė narė 
pasiekia nustatytas atitinkamas su 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano įgyvendinimu susijusias 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes;

Or. en

Pagrindimas

Tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės turi būti pasiektos, o ne patenkinamai pasiektos.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per keturis mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas.

3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 
dalinio keitimo, ji per keturis mėnesius nuo 
oficialaus prašymo pateikimo prašymą 
atmeta, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos išvadas pateikti 
savo pastabas. Dalinis keitimas atmetamas 
sunkiais atvejais, jei įgyvendinimui kliudo 
viena iš toliau nurodytų priežasčių: 
1) netinkamas valdymas;
2) pažeidimai;
3) sukčiavimas.

Or. en



PE655.861v01-00 20/28 PA\1211066LT.docx

LT

Pagrindimas

Turėtų būti draudžiama iš dalies keisti pirminį gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, jei 
tokius pakeitimus sukėlė netinkamas valdymas ir pažeidimai arba sukčiavimas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinusi Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintame ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane nurodytas 
atitinkamas sutartas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, atitinkama valstybė 
narė pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą 
prašymą išmokėti finansinį įnašą ir, jei 
taikoma, paskolos dalį. Tokius mokėjimo 
prašymus valstybės narės gali teikti 
Komisijai du kartus per metus. Per du 
mėnesius nuo prašymo gavimo Komisija 
įvertina, ar patenkinamai pasiektos 
17 straipsnio 1 dalyje nurodytame 
sprendime išdėstytos tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės. Atliekant vertinimą taip 
pat atsižvelgiama į 17 straipsnio 6 dalyje 
nurodytą veiklos susitarimą. Komisijai 
padeda ekspertai.

Įgyvendinusi Komisijos deleguotuoju aktu 
patvirtintame ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane nurodytas 
atitinkamas sutartas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, atitinkama valstybė 
narė pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą 
prašymą išmokėti finansinį įnašą ir, jei 
taikoma, paskolos dalį. Tokius mokėjimo 
prašymus valstybės narės gali teikti 
Komisijai du kartus per metus. Per du 
mėnesius nuo prašymo gavimo Komisija 
įvertina, ar pasiektos 17 straipsnio 1 dalyje 
nurodytame sprendime išdėstytos tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės. Atliekant 
vertinimą taip pat atsižvelgiama į 17 
straipsnio 6 dalyje nurodytą veiklos 
susitarimą. Jei pranešama apie 
pažeidimus, sukčiavimą arba teisinės 
valstybės principo pažeidimus, Komisija 
įvertina, kokio masto poveikis padarytas 
tikslų įgyvendinimui. Komisijai gali padėti 
ekspertai.

Or. en

Pagrindimas

Mokėjimų sustabdymas turi būti grindžiamas Komisijos atliktu vertinimu, kad būtų galima 
leisti sustabdyti mokėjimus remiantis pranešimais apie pažeidimus, sukčiavimą ir teisinės 
valstybės principo nesilaikymą. Šie motyvai turėtų būti aiškiai nurodyti pateikiant priežastis, 
dėl kurių Komisija rengia vertinimą.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu atlikusi 3 dalyje nurodytą vertinimą 
Komisija nustato, kad 17 straipsnio 1 
dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės nėra 
patenkinamai pasiektos, viso ar dalies 
finansinio įnašo mokėjimas yra 
sustabdomas. Per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos vertinimą 
atitinkama valstybė narė gali pateikti savo 
pastabas.

Jeigu atlikusi 3 dalyje nurodytą vertinimą 
Komisija nustato, kad 17 straipsnio 1 
dalyje nurodytame sprendime išdėstytos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės nėra 
pasiektos, viso ar dalies finansinio įnašo 
mokėjimas yra sustabdomas. Komisija gali 
nurodyti, kokias priemones reikia 
įgyvendinti siekiant užtikrinti, kad 
siektinos reikšmės ir tarpinės reikšmės 
būtų pasiektos. Per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos vertinimą 
atitinkama valstybė narė gali pateikti savo 
pastabas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama sudaryti sąlygas Komisijai nurodyti, kokių taisomųjų veiksmų gali arba 
turi imtis valstybė narė. Be to, tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės negali būti 
įgyvendintos, jos turi būti pasiektos.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokėjimo sustabdymas atšaukiamas, jeigu 
valstybė narė ėmėsi būtinų priemonių, kad 
užtikrintų, jog būtų pakankamai pasiektos 
17 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės.

Mokėjimo sustabdymas atšaukiamas, jeigu 
valstybė narė ėmėsi būtinų priemonių, kad 
užtikrintų, jog būtų pasiektos 17 straipsnio 
1 dalyje nurodytos tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos finansinių interesų apsauga
1. Įgyvendindamos Priemonę, 
valstybės narės, kaip Priemonės lėšų 
gavėjos arba skolininkės, imasi visų 
būtinų priemonių Sąjungos finansiniams 
interesams apsaugoti, visų pirma 
užtikrinti, kad bet kokia pagal gaivinimo 
ir atsparumo planą vykdomų reformų ir 
investicinių projektų įgyvendinimo 
priemonė atitiktų taikytiną Sąjungos ir 
nacionalinę teisę.
2. 13 straipsnio 2 dalyje ir 19 
straipsnio 1 dalyje nurodytuose 
susitarimuose numatomos valstybių narių 
prievolės: 
a) reguliariai tikrinti, ar suteiktas 
finansavimas buvo tinkamai panaudotas 
pagal visas taikytinas taisykles ir ar bet 
kokia pagal gaivinimo ir atsparumo planą 
vykdomų reformų ir investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonė buvo tinkamai 
įgyvendinta laikantis visų taikytinų 
taisyklių, įskaitant Sąjungos teisę ir 
nacionalinę teisę; 
b) imtis tinkamų priemonių siekiant 
užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai ir 
interesų konfliktams, juos nustatyti ir 
šalinti, kaip apibrėžta Finansinio 
reglamento 61 straipsnio 2 ir 3 dalyse, ir 
imtis teisinių veiksmų siekiant susigrąžinti 
neteisėtai pasisavintas lėšas, įskaitant 
susijusias su bet kokiomis pagal 
gaivinimo ir atsparumo planą vykdomų 
reformų ir investicinių projektų 
įgyvendinimo priemonėmis;
c) kartu su prašymu atlikti mokėjimą 
pateikti:
i) valdymo pareiškimą, kad lėšos buvo 
naudojamos pagal paskirtį, kad su 
mokėjimo prašymu pateikta informacija 
yra išsami, tiksli ir patikima ir kad 
įdiegtos kontrolės sistemos suteikia 
būtinas garantijas, kad lėšos buvo 
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valdomos pagal visas taikomas taisykles, 
ir 
ii) atliktų auditų ir kontrolės priemonių 
santrauką, įtraukiant informaciją apie 
nustatytus trūkumus ir taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi;
d) siekiant atlikti lėšų, susijusių su pagal 
atkūrimo ir atsparumo planą vykdomų 
reformų įgyvendinimo priemonėmis ir 
investiciniais projektais, auditą ir 
kontroliuoti, kaip jos naudojamos, 
elektroniniu formatu vienoje duomenų 
bazėje rinkti šių kategorijų duomenis:
i) galutinio lėšų gavėjo pavadinimas;
ii) rangovo ir subrangovo pavadinimas, 
kai galutinis lėšų gavėjas yra perkančioji 
organizacija pagal Sąjungos arba 
nacionalinę viešųjų pirkimų nuostatą;
iii) lėšų gavėjo arba rangovo tikrojo (-ųjų) 
savininko (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) 
ir gimimo data (-os), kaip apibrėžta 2015 
m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl 
finansų sistemos naudojimo pinigų 
plovimui ar teroristų finansavimui 
prevencijos 3 straipsnio 6 dalyje;
iv) pagal gaivinimo ir atsparumo planą 
vykdomų reformų ir investicinių projektų 
visų įgyvendinimo priemonių sąrašas, 
bendra viešojo finansavimo suma, 
nurodant pagal priemonę ir kitus 
Sąjungos fondus išmokėtų lėšų sumą:
e) nustatyti prievoles visiems galutiniams 
lėšų, išmokėtų į atgaivinimo ir atsparumo 
planą įtrauktoms reformų ir investicinių 
projektų įgyvendinimo priemonėms, 
gavėjams arba visiems kitiems su jų 
įgyvendinimu susijusiems asmenims ar 
subjektams aiškiai leisti Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Audito Rūmams 
naudotis savo teisėmis, kaip numatyta 
Finansinio reglamento 129 straipsnio 1 
dalyje, ir nustatyti panašias prievoles 
visiems galutiniams išmokėtų lėšų 
gavėjams;
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f) saugoti įrašus pagal Reglamento [FR] 
132 straipsnį.
3.  13 straipsnio 2 dalyje ir 19 
straipsnio 1 dalyje nurodytuose 
susitarimuose taip pat numatoma 
Komisijos teisė proporcingai sumažinti 
pagal Priemonę teikiamą paramą ir 
susigrąžinti visas Sąjungos biudžetui 
priklausančias sumas arba prašyti 
anksčiau laiko grąžinti paskolą 
sukčiavimo, korupcijos ir interesų 
konflikto, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, atvejais arba 
tais atvejais, kai nesilaikoma minėtuose 
susitarimuose nustatytų prievolių. 
Priimdama sprendimą dėl susigrąžintinos 
sumos, sumos sumažinimo arba dėl 
sumos, kuri turi būti anksčiau laiko 
grąžinta, Komisija laikosi proporcingumo 
principo ir atsižvelgia į Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančio 
sukčiavimo, korupcijos ir interesų 
konflikto arba prievolių nevykdymo 
sunkumą. Prieš sumažinant sumą arba 
prieš pareikalaujant jos išankstinio 
grąžinimo valstybei narei suteikiama 
galimybė pateikti savo pastabas.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19b straipsnis
Mokėjimai galutiniams naudos gavėjams

1. Ekonominės veiklos vykdytojo, 
gaunančio paramą pagal Priemonę, 
tikrojo savininko, kai toks savininkas yra 
fizinis asmuo, investicijoms iš Priemonės 
skiriama bendra suma yra ribojama. 
Viršutinė riba yra 1 000 000 EUR vienam 
tikrajam savininkui. Jei viršutinė riba 
viršijama, apie tai pranešama Komisijai. 
Komisija kiekvienu konkrečiu atveju 
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vertina, ar tinkamai pagrįstais atvejais 
galima taikyti išimtį. Komisija parengia 
aiškiai apibrėžtus ir objektyvius kriterijus, 
kurie nedelsiant paskelbiami gairių 
valstybių narių institucijoms forma.
2. Komisija skaitmeninėje veiklos 
rezultatų ataskaitų sistemoje renka 
informaciją apie visus mokėjimus, atliktus 
kiekvienam paramos gavėjui, įskaitant 
tikrąjį savininką, ir susumuoja vienam 
tikrajam savininkui išmokėtą sumą.
3. Veiklos rezultatų ataskaitų teikimo 
sistema tam atitinkamai pritaikoma.

Or. en

Pagrindimas

Numatoma speciali nuostata dėl pagal Priemonę atliktų mokėjimų tikriesiems savininkams, o 
ne tik valstybėms narėms.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos įgyvendinimo aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
Atitinkama valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos redaguojant pašalinti 
neskelbtiną arba konfidencialią 
informaciją, kurią atskleidus būtų 
pakenkta valstybės narės viešiesiems 
interesams.

1. Komisija nepagrįstai nedelsdama 
perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai 
Komisijos įgyvendinimo aktu pagal 17 
straipsnį patvirtintus ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
atitinkamame ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytos 
Sąjungos teikiamo finansinės paramos 
finansavimo matomumą, be kita ko, 
vykdydama bendrą komunikacijos veiklą 
su atitinkamomis nacionalinėmis valdžios 
institucijomis.

2. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
atitinkamame ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plane numatytos 
Sąjungos teikiamo finansinės paramos 
finansavimo matomumą, naudodama gerai 
matomą Sąjungos žymą ir vykdydama 
bendrą komunikacijos veiklą su 
atitinkamomis nacionalinėmis valdžios 
institucijomis. Komisija užtikrina 
Priemonės išlaidų matomumą aiškiai 
nurodydama, kad remiami projektai turi 
būti aiškiai ženklinami žyma „ES 
ekonomikos gaivinimo iniciatyva“.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderinamas su BUDG ir ECON komitetų pakeitimais.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija kas ketvirtį teikia 
Europos Parlamentui informaciją apie 
pažangą siekiant ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose nustatytų 
tarpinių reikšmių ir apie šių planų 
papildomumą su esamomis Sąjungos 
programomis.
Kas ketvirtį pateikiamose ataskaitose 
pateikiamas kiekvienos valstybės narės 
įvykdyto Sąjungos biudžeto suskirstymas, 
nurodant, kuri veikla buvo remiama iš 
Sąjungos biudžeto, įskaitant kiekvieno 
galutinio paramos gavėjo gautas bendras 
sumas. Ataskaitos pateikiamos 
naudojantis skaitmenine veiklos rezultatų 
ataskaitų teikimo sistema.

Or. en
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Pagrindimas

Tai ECON ir BUDG komitetų pranešėjų pasiūlytas pakeitimas, kuriam pritaria CONT 
komiteto pranešėjas. Be to, nustatomas biudžeto vykdymo suskirstymas pagal valstybes nares, 
kad būtų galima vykdyti stebėseną.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Skaitmeninių veiklos rezultatų 
ataskaitų teikimo sistemoje 
centralizuojama informacija, būtina 
siekiant nustatyti pagal Priemonę 
teikiamos finansinės paramos veiklai 
galutinius gavėjus, įskaitant jų tikrąjį 
savininką, kiekvienoje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų galima nustatyti paramos pagal priemonę gavėjus, jie turėtų būti saugomi vienoje 
centralizuotoje duomenų bazėje. Tai palengvins įgyvendinimo stebėseną, o sukčiavimo atveju 
– pažeidėjų nustatymą, tyrimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kiekvienai valstybei narei skirtas 
skirsnis, kuriame išsamiai nurodoma, 
kaip įgyvendinamas patikimo finansų 
valdymo principas pagal Finansinio 
reglamento 61 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Metinė ataskaita perduodama 
Europos Parlamentui ir Tarybai kaip 
integruotos finansinės ir atskaitomybės 
ataskaitos dalis ir įtraukiama į metinę 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūrą, kaip atskiras Komisijos 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitos 
skyrius.

Or. en

Pagrindimas

Metinė priemonės ataskaita, taigi ir pačios priemonės naudojimas, yra Parlamento vykdomos 
Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros dalis.


