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PR_COD_1amCom 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, 

taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam 

skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos 

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0374), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 178 

straipsnį, 209 straipsnio 1 dalį, 212 straipsnio 2 dalį bei 349 straipsnį, pagal kuriuos 

Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0229/2018), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto, 

Vystymosi komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto 

nuomones (A8-0470/2018), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 

pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (toliau – SESV) 176 straipsnyje 

nustatyta, kad Europos regioninės plėtros 

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (toliau – SESV) 176 straipsnyje 

nustatyta, kad Europos regioninės plėtros 

                                                 
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
2 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
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fondo (ERDF – ERPF) paskirtis – padėti 

ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų 

pusiausvyros sutrikimus. Pagal minėtą 

SESV straipsnį ir 174 straipsnio antrą ir 

trečią pastraipas ERPF turi padėti mažinti 

įvairių regionų išsivystymo skirtumus ir 

mažinti nepalankiausias sąlygas turinčių 

regionų atsilikimą; ypatingą dėmesį reikia 

skirti tam tikrų kategorijų regionams, iš 

kurių konkrečiai išskiriami pasienio 

regionai; 

fondo (ERDF – ERPF) paskirtis – padėti 

ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų 

pusiausvyros sutrikimus. Pagal minėtą 

SESV straipsnį ir 174 straipsnio antrą ir 

trečią pastraipas ERPF turi padėti mažinti 

įvairių regionų išsivystymo skirtumus ir 

mažinti nepalankiausias sąlygas turinčių 

regionų, kaimo vietovių, pramonės 

pereinamojo laikotarpio paveiktų vietovių, 

retai apgyvendintų vietovių, salų ir 

kalnuotų regionų atsilikimą; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) [naujasis BNR]21 

išdėstytos ERPF ir tam tikriems kitiems 

fondams taikomos bendrosios nuostatos, o 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 

(ES) [naujasis ERPF]22 – nuostatos dėl 

konkrečių ERPF paramos tikslų ir 

aprėpties. Dabar reikia priimti specialiąsias 

nuostatas, susijusias su Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslu (INTERREG), kai 

viena arba kelios valstybės narės 

bendradarbiauja abipus sienos, 

atsižvelgiant į veiksmingą programavimą, 

įskaitant nuostatas dėl techninės paramos, 

stebėsenos, vertinimo, komunikacijos, 

tinkamumo finansuoti, valdymo, kontrolės 

ir finansų valdymo; 

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) [naujasis BNR]21 

išdėstytos ERPF ir tam tikriems kitiems 

fondams taikomos bendrosios nuostatos, o 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 

(ES) [naujasis ERPF]22 – nuostatos dėl 

konkrečių ERPF paramos tikslų ir 

aprėpties. Dabar reikia priimti specialiąsias 

nuostatas, susijusias su Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslu (INTERREG), kai 

viena arba kelios valstybės narės ir jų 

regionai bendradarbiauja abipus sienos, 

atsižvelgiant į veiksmingą programavimą, 

įskaitant nuostatas dėl techninės paramos, 

stebėsenos, vertinimo, komunikacijos, 

tinkamumo finansuoti, valdymo, kontrolės 

ir finansų valdymo; 

_________________ _________________ 

21 [Nuoroda] 21 [Nuoroda] 

22 [Nuoroda] 22 [Nuoroda] 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Sąjungos teritorijoje siekiant remti 

darnų vystymąsi įvairiais lygmenimis, 

ERPF lėšomis reikėtų remti tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą, tarptautinį 

bendradarbiavimą, jūrų srities 

bendradarbiavimą, atokiausių regionų 

bendradarbiavimą ir tarpregioninį 

bendradarbiavimą pagal Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslą (INTERREG); 

(3) Sąjungos teritorijoje siekiant remti 

bendradarbiaujamąjį ir darnų vystymąsi 

įvairiais lygmenimis ir sumažinti esamus 

skirtumus, ERPF lėšomis reikėtų remti 

tarpvalstybinį bendradarbiavimą, 

tarptautinį bendradarbiavimą, jūrų srities 

bendradarbiavimą, atokiausių regionų 

bendradarbiavimą ir tarpregioninį 

bendradarbiavimą pagal Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslą (INTERREG). 

Proceso metu turėtų būti atsižvelgiama į 

daugiapakopio valdymo ir partnerystės 

principus ir stiprinamas vieta grindžiamas 

požiūris; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) įvairiais INTERREG 

komponentais turėtų būti padedama siekti 

darnaus vystymosi tikslų (DVT), kaip 

apibrėžta 2015 m. rugsėjo mėn. priimtoje 

Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 

2030 m.; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) pagal tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo komponentą reikėtų 

siekti spręsti bendrus drauge pasienio 

regionuose nustatytus uždavinius ir 

išnaudoti nepanaudotas pasienio regionų 

ekonomikos augimo galimybes, kaip 

pažymėta Komisijos komunikate 

„Ekonomikos augimo ir sanglaudos 

(4) pagal tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo komponentą reikėtų 

siekti spręsti bendrus drauge pasienio 

regionuose nustatytus uždavinius ir 

išnaudoti nepanaudotas pasienio regionų 

ekonomikos augimo galimybes, kaip 

pažymėta Komisijos komunikate 

„Ekonomikos augimo ir sanglaudos 
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skatinimas ES pasienio regionuose“23 

(toliau – Pasienio regionų komunikatas). 

Tad tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

komponentas turėtų apsiriboti 

bendradarbiavimu prie sausumos sienų, o 

tarpvalstybinį bendradarbiavimą prie jūrų 

sienų reikėtų integruoti į tarptautinio 

bendradarbiavimo komponentą; 

skatinimas ES pasienio regionuose“23 

(toliau – Pasienio regionų komunikatas). 

Todėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

komponentas turėtų apimti 

bendradarbiavimą prie sausumos arba prie 

jūrų sienų, nedarant poveikio naujam 

atokiausių regionų bendradarbiavimo 

komponentui; 

__________________ __________________ 

23 Komisijos komunikatas Tarybai ir 

Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo 

ir sanglaudos skatinimas ES pasienio 

regionuose“, COM(2017) 534 final, 

2017 9 20. 

23 Komisijos komunikatas Tarybai ir 

Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo 

ir sanglaudos skatinimas ES pasienio 

regionuose“, COM(2017) 534 final, 

2017 9 20. 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) į tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

komponentą taip pat reikėtų įtraukti 

bendradarbiavimą tarp vienos ar kelių 

valstybių narių ir vienos ar kelių šalių ir 

kitų teritorijų už Sąjungos ribų. Šį 

reglamentą taikant ir vidaus, ir išorės 

tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, 

taikytinos nuostatos dėl valstybių narių 

programų institucijų, už Sąjungos ribų 

veikiančių institucijų partnerių ir paramos 

gavėjų turėtų būti daug paprastesnės ir 

darnesnės, palyginti su 2014–2020 m. 

laikotarpiu; 

(5) į tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

komponentą taip pat reikėtų įtraukti 

bendradarbiavimą tarp vienos ar kelių 

valstybių narių ar jų regionų ir vienos ar 

kelių šalių ar regionų ir kitų teritorijų už 

Sąjungos ribų. Šį reglamentą taikant ir 

vidaus, ir išorės tarpvalstybiniam 

bendradarbiavimui, taikytinos nuostatos 

dėl valstybių narių programų institucijų, už 

Sąjungos ribų veikiančių institucijų 

partnerių ir paramos gavėjų turėtų būti 

daug paprastesnės ir darnesnės, palyginti 

su 2014–2020 m. laikotarpiu; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) pagal tarptautinio 

bendradarbiavimo ir jūrų srities 

bendradarbiavimo komponentą 

(6) pagal tarptautinio 

bendradarbiavimo ir jūrų srities 

bendradarbiavimo komponentą 
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bendradarbiavimą reikėtų siekti stiprinti 

veiksmais, kuriais skatinama su Sąjungos 

sanglaudos politikos prioritetais susijusi 

integruota teritorinė plėtra, į šį 

komponentą taip pat reikėtų įtraukti 

tarpvalstybinį jūrų srities 

bendradarbiavimą. Tarptautinis 

bendradarbiavimas turėtų apimti didesnes 

Sąjungos žemyninės dalies teritorijas, o 

jūrų srities bendradarbiavimas – 

teritorijas aplink jūrų baseinus, į jį taip pat 

reikėtų integruoti 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpio 

bendradarbiavimą prie jūrų sienų. Kad 

ankstesnį tarpvalstybinį jūrų srities 

bendradarbiavimą būtų galima tęsti, jį 

įtraukus į bendresnę jūrų srities 

bendradarbiavimo sistemą, reikėtų 

suteikti kuo daugiau lankstumo, ypač 

apibrėžiant bendradarbiavimo teritoriją, 

nustatant konkrečius bendradarbiavimo 

tikslus, reikalavimus dėl projektų 

partnerių, kuriant paprogrames ir 

specialius iniciatyvinius komitetus; 

bendradarbiavimą reikėtų siekti stiprinti 

veiksmais, kuriais skatinama su Sąjungos 

sanglaudos politikos prioritetais susijusi 

integruota teritorinė plėtra, visapusiškai 

laikantis subsidiarumo principo. 

Tarptautinis bendradarbiavimas turėtų 

apimti didesnius tarptautinius regionus ir, 

atitinkamais atvejais, – teritorijas aplink 

jūrų baseinus, kurių geografinė apimtis 

viršija tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

programų teritorijas; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) atsižvelgiant į tarpvalstybinio ir 

tarptautinio bendradarbiavimo 2014–

2020 m. programavimo laikotarpiu 

atokiausiuose regionuose patirtį ir tai, kad 

abiejų komponentų derinimas pagal vieną 

programą vienoje bendradarbiavimo 

teritorijoje nepadėjo pakankamai 

supaprastinti nei programos institucijoms, 

nei paramos gavėjams taikomos tvarkos, 

reikėtų sukurti specialų atokiausių regionų 

komponentą, kad atokiausi regionai galėtų 

bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis ir 

teritorijomis veiksmingiausiu ir 

paprasčiausiu būdu; 

(7) atsižvelgiant į tarpvalstybinio ir 

tarptautinio bendradarbiavimo 2014–

2020 m. programavimo laikotarpiu 

atokiausiuose regionuose patirtį ir tai, kad 

abiejų komponentų derinimas pagal vieną 

programą vienoje bendradarbiavimo 

teritorijoje nepadėjo pakankamai 

supaprastinti nei programos institucijoms, 

nei paramos gavėjams taikomos tvarkos, 

reikėtų sukurti papildomą specialų 

atokiausių regionų komponentą, kad 

atokiausi regionai galėtų bendradarbiauti 

su trečiosiomis valstybėmis, užjūrio 

šalimis ir teritorijomis (UŠT) arba 

regioninės integracijos ir 

bendradarbiavimo organizacijomis 
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veiksmingiausiu ir paprasčiausiu būdu, 

atsižvelgiant į jų ypatumus; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) atsižvelgiant į patirtį, įgytą 

įgyvendinant INTERREG tarpregioninio 

bendradarbiavimo programas, ir tai, kad 

toks bendradarbiavimas pagal investicijų į 

darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 

tikslui skirtas programas 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpiu buvo 

nepakankamas, pagal tarpregioninio 

bendradarbiavimo komponentą dėmesį 

reikėtų konkrečiau sutelkti į sanglaudos 

politikos veiksmingumo didinimą. Todėl 

pagal šį komponentą reikėtų apsiriboti 

dviem programomis: pagal vieną reikėtų 

suteikti galimybių įgyti įvairios patirties, 

taikyti novatoriškus metodus, stiprinti 
abiejų tikslų programų įgyvendinimo 

gebėjimus bei skatinti naudotis Europos 

teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, 

kuriamomis arba ketinamomis kurti pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 1082/200624, pagal 

kitą – tobulinti vystymosi tendencijų 

analizę. Visoje Sąjungoje vykstantį 

bendradarbiavimą pagal projektus reikėtų 

integruoti į naują tarpregioninių 

investicijų į inovacijas komponentą ir 

glaudžiai susieti su Komisijos komunikato 

„Inovacijų stiprinimas Europos 

regionuose: atsparus, integracinis ir 

tvarus teritorinio lygmens ekonomikos 

augimas“25 įgyvendinimu, ypač remti 

temines pažangiosios specializacijos 

platformas energetikos, pramonės 

modernizavimo ir žemės ūkio maisto 

produktų srityse. Galiausiai pažymėtina, 

kad integruotas teritorinis vystymasis, 

sutelktas į funkcines miestų teritorijas 

arba miestų teritorijas, turėtų būti 

(8) atsižvelgiant į teigiamą patirtį, 

viena vertus, įgytą įgyvendinant 

INTERREG tarpregioninio 

bendradarbiavimo programas, ir, kita 

vertus, turint omenyje tai, kad toks 

bendradarbiavimas pagal investicijų į 

darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 

tikslui skirtas programas 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpiu buvo 

nepakankamas, matyti, kad tarpregioninis 

miestų ir regionų bendradarbiavimas 

keičiantis patirtimi, stiprinant gebėjimus 

abiejų tikslų (investicijų į ekonomikos 

augimą ir darbo vietų kūrimą ir Europos 

teritorinio bendradarbiavimo) programose 

yra svarbus elementas ieškant bendrų 

sprendimų sanglaudos politikos srityje ir 

kuriant ilgalaikes partnerystes. Todėl 

reikėtų toliau vykdyti esamas programas, 

visų pirma toliau remti projektais pagrįstą 

bendradarbiavimą, taip pat remti Europos 

teritorinio bendradarbiavimo grupes, ir 

toliau įgyvendinti makroregionines 

strategijas. 
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vykdomas pagal investicijų į darbo vietų 

kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui 

skirtas programas ir aprašytas viename 

lydimajame dokumente „Europos miestų 

iniciatyva“. Abi tarpregioninio 
bendradarbiavimo komponento programos 

turėtų apimti visą Sąjungą, galimybę jose 

dalyvauti taip pat reikėtų suteikti 

trečiosioms valstybėms; 

__________________  

24 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 

bendradarbiavimo grupės (ETBG) 

(OL L 210, 2006 7 31, p. 19). 

 

25 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui „Inovacijų stiprinimas Europos 

regionuose: atsparus, integracinis ir 

tvarus teritorinio lygmens ekonomikos 

augimas“, COM(2017) 376 final, 

2017 7 18. 

 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) Naujoji tarpregioninių investicijų į 

inovacijas iniciatyva turėtų būti 

grindžiama pažangiąja specializacija ir 

naudojama siekiant remti temines 

pažangiosios specializacijos platformas 

tokiose srityse kaip energetika, pramonės 

modernizavimas, žiedinė ekonomika, 

socialinės inovacijos, aplinka ir žemės 

ūkio maisto produktai, taip pat padėti 

subjektams, dalyvaujantiems pažangiosios 

specializacijos strategijose, kartu kurti 

inovacijas ir į Europos rinką įtraukti 

novatoriškus produktus, procesus ir 

ekosistemas. Faktai rodo, kad naujų 

technologijų (pvz., bazinių didelio 



 

PE626.663v02-00 12/173 RR\1172627LT.docx 

LT 

poveikio technologijų) demonstravimo 

išbandymo ir patvirtinimo etape vis dar 

esama nuolatinių sisteminių trūkumų, 

ypač kai inovacijos yra papildomų 

regioninių specializacijų, kuriomis 

kuriamos inovatyvios vertės grandinės, 

integravimo rezultatas. Šie trūkumai yra 

ypač svarbūs etape nuo išbandymo iki 

visiško įsisavinimo rinkoje. Kai kuriose 

strateginėse technologijų ir pramonės 

srityse MVĮ šiuo metu negali dėti vilčių į 

labai gerą, atvirą ir sujungtą visos 

Europos demonstracinę infrastruktūrą. 

Tarpregioninio bendradarbiavimo 

iniciatyvos programos turėtų apimti visą 

Europos Sąjungą, galimybę jose dalyvauti 

taip pat reikėtų suteikti UŠT, trečiosioms 

valstybėms, jų regionams ir kaimyninių 

šalių atokiausių regionų regioninės 

integracijos ir bendradarbiavimo 

organizacijomis. Reikėtų skatinti 

tarpregioninių investicijų į inovacijas ir 

kitų atitinkamų ES programų, pavyzdžiui, 

iš Europos struktūrinių ir investicijų 

fondų remiamų programų, programos 

„Horizontas 2020“, Europos skaitmeninės 

rinkos ir Bendrosios rinkos programos, 

sąveiką, nes jos padidins investicijų 

poveikį ir suteiks piliečiams daugiau 

naudos; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) reikėtų apibrėžti objektyvius 

kriterijus, pagal kuriuos būtų galima 

nustatyti reikalavimus atitinkančius 

regionus ir teritorijas. Todėl Sąjungos 

lygmeniu nustatant reikalavimus 

atitinkančius regionus ir teritorijas, reikėtų 

remtis bendra Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/200326 

nustatyta regionų klasifikavimo sistema; 

(9) reikėtų apibrėžti bendrus 

objektyvius kriterijus, pagal kuriuos būtų 

galima nustatyti reikalavimus atitinkančius 

regionus ir teritorijas. Todėl Sąjungos 

lygmeniu nustatant reikalavimus 

atitinkančius regionus ir teritorijas, reikėtų 

remtis bendra Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/200326 

nustatyta regionų klasifikavimo sistema; 
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__________________ __________________ 

26 2003 m. gegužės 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 

statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 

nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1). 

26 2003 m. gegužės 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 

statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 

nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1). 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) būtina toliau remti arba prireikus 

užmegzti visų lygmenų bendradarbiavimą 

su Sąjungos kaimyninėmis trečiosiomis 

valstybėms, nes toks bendradarbiavimas 

yra svarbi regioninės plėtros politikos 

priemonė ir turėtų būti naudingas su 

trečiosiomis valstybėms sienas turinčių 

valstybių narių regionams. Dėl to ERPF ir 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių, 

PNPP27, KPTBP28 ir UŠTP29, lėšomis 

reikėtų remti tarpvalstybinio, tarptautinio 

bendradarbiavimo, jūrų srities 

bendradarbiavimo, atokiausių regionų 

bendradarbiavimo ir tarpregioninio 

bendradarbiavimo programas. ERPF ir 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių 

lėšomis teikiama parama turėtų būti 

grindžiama abipusiškumo ir 

proporcingumo principais. Tačiau dėl 

PNPP III TB ir KPTBP TB pažymėtina, 

kad ERPF parama turėtų būti papildyta 

bent lygiavertėmis PNPP III TB ir 

KPTBP TB sumomis, laikantis 

atitinkamame teisės akte nustatytų 

maksimalių sumų, t. y. iki 3 proc. 

PNPP III finansinio biudžeto ir iki 4 proc. 

KPTBP finansinio biudžeto pagal 

Kaimynystės geografinę programą, kaip 

nustatyta KPTBP reglamento 4 straipsnio 

2 dalies a punkte; 

(10) būtina toliau remti arba prireikus 

užmegzti visų lygmenų bendradarbiavimą 

su Sąjungos kaimyninėmis trečiosiomis 

valstybėms, nes toks bendradarbiavimas 

yra svarbi regioninės plėtros politikos 

priemonė ir turėtų būti naudingas su 

trečiosiomis valstybėms sienas turinčių 

valstybių narių regionams. Dėl to ERPF ir 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių, 

PNPP27, KPTBP28 ir UŠTP29, lėšomis 

reikėtų remti tarpvalstybinio, tarptautinio 

bendradarbiavimo, atokiausių regionų 

bendradarbiavimo ir tarpregioninio 

bendradarbiavimo programas. ERPF ir 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių 

lėšomis teikiama parama turėtų būti 

grindžiama abipusiškumo ir 

proporcingumo principais. Tačiau dėl 

PNPP III TB ir KPTBP TB pažymėtina, 

kad ERPF parama turėtų būti papildyta 

bent lygiavertėmis PNPP III TB ir 

KPTBP TB sumomis, laikantis 

atitinkamame teisės akte nustatytų 

maksimalių sumų; 

__________________ __________________ 

27 Reglamentas (ES) XXX, kuriuo 27 Reglamentas (ES) XXX, kuriuo 
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sukuriama Pasirengimo narystei pagalbos 

priemonė (OL Lxx, p. y). 

sukuriama Pasirengimo narystei pagalbos 

priemonė (OL Lxx, p. y). 

28 Reglamentas (ES) XXX, kuriuo 

sukuriama Kaimynystės, vystymosi ir 

tarptautinio bendradarbiavimo priemonė 

(OL Lxx, p. y). 

28 Reglamentas (ES) XXX, kuriuo 

sukuriama Kaimynystės, vystymosi ir 

tarptautinio bendradarbiavimo priemonė 

(OL Lxx, p. y). 

29 Tarybos sprendimas (ES) XXX dėl 

užjūrio šalių ir teritorijų ir Europos 

Sąjungos asociacijos, įskaitant Europos 

Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos 

Karalystės santykius (OL L xx, p. y). 

29 Tarybos sprendimas (ES) XXX dėl 

užjūrio šalių ir teritorijų ir Europos 

Sąjungos asociacijos, įskaitant Europos 

Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos 

Karalystės santykius (OL L xx, p. y). 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) siekiant užtikrinti tinkamą šiuo 

metu vykdomų bendradarbiavimo 

programų tęstinumą, ypatingą dėmesį 

reikėtų skirti regionams, kurie tampa 

naujomis Sąjungos sienomis; 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) PNPP III paramą daugiausia reikėtų 

sutelkti į pagalbą PNPP paramos gavėjams, 

padedant jiems stiprinti demokratines 

institucijas ir teisinę valstybę, įgyvendinti 

teismų sistemos ir viešojo administravimo 

reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 

teisėms, skatinti lyčių lygybę, toleranciją, 

socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą. 

Teikiant PNPP paramą reikėtų toliau remti 

PNPP paramos gavėjų pastangas plėtoti 

regioninį, makroregioninį ir tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą bei teritorinę plėtrą, be 

kita ko, įgyvendinant Sąjungos 

makroregionines strategijas. Be to, teikiant 

(11) PNPP III paramą daugiausia reikėtų 

sutelkti į pagalbą PNPP paramos gavėjams, 

padedant jiems stiprinti demokratines 

institucijas ir teisinę valstybę, įgyvendinti 

teismų sistemos ir viešojo administravimo 

reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 

teisėms, skatinti lyčių lygybę, toleranciją, 

socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą, taip 

pat regioninę ir vietos plėtrą. Teikiant 

PNPP paramą reikėtų toliau remti PNPP 

paramos gavėjų pastangas plėtoti regioninį, 

makroregioninį ir tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą bei teritorinę plėtrą, be 

kita ko, įgyvendinant Sąjungos 
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PNPP paramą reikėtų spręsti saugumo, 

migracijos, sienų valdymo klausimus, 

užtikrinti galimybę naudotis tarptautine 

apsauga, dalytis svarbia informacija, 

stiprinti sienų kontrolę ir bendromis 

pastangomis kovoti su neteisėta migracija 

ir neteisėtu migrantų gabenimu; 

makroregionines strategijas. Be to, teikiant 

PNPP paramą reikėtų spręsti saugumo, 

migracijos, sienų valdymo klausimus, 

užtikrinti galimybę naudotis tarptautine 

apsauga, dalytis svarbia informacija, 

stiprinti sienų kontrolę ir bendromis 

pastangomis kovoti su neteisėta migracija 

ir neteisėtu migrantų gabenimu; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) kuriant sinergiją su Sąjungos 

išorės veiksmais ir vystymosi 

programomis taip pat turėtų būti 

padedama užtikrinti kuo didesnį poveikį, 

kartu laikantis politikos suderinamumo 

vystymosi labui principo, kaip numatyta 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

(SESV) 208 straipsnyje. Siekiant DVT 

nepaprastai svarbu užtikrinti visų ES 

politikos priemonių suderinamumą; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) atsižvelgiant į specifinę Sąjungos 

atokiausių regionų padėtį, reikia priimti 

priemones, kuriose būtų išdėstyta, 

kokiomis sąlygomis šie regionai gali 

naudotis struktūriniais fondais. Dėl to, 

siekiant supaprastinti ir paskatinti 

bendradarbiavimą su kaimynais ir kartu 

atsižvelgti į Komisijos komunikatą 

„Sustiprinta ir atnaujinta strateginė 

partnerystė su ES atokiausiais regionais“31, 

tam tikras šio reglamento nuostatas reikėtų 

pritaikyti prie ES atokiausių regionų 

(14) atsižvelgiant į specifinę Sąjungos 

atokiausių regionų padėtį, reikia priimti 

priemones dėl sąlygų, kuriomis šie 

regionai gali naudotis struktūriniais 

fondais, gerinimo. Dėl to, siekiant 

supaprastinti ir paskatinti jų 

bendradarbiavimą su trečiosiomis 

valstybėmis ir UŠT ir kartu atsižvelgti į 

Komisijos komunikatą „Sustiprinta ir 

atnaujinta strateginė partnerystė su ES 

atokiausiais regionais“, tam tikras šio 

reglamento nuostatas reikėtų pritaikyti prie 



 

PE626.663v02-00 16/173 RR\1172627LT.docx 

LT 

specifikos; ES atokiausių regionų specifikos31; 

_________________ _________________ 

31 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui, Regionų 

komitetui ir Europos investicijų bankui 

„Sustiprinta ir atnaujinta strateginė 

partnerystė su ES atokiausiais regionais“ 

(COM(2017) 623 final, 2017 10 24). 

31 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui, Regionų 

komitetui ir Europos investicijų bankui 

„Sustiprinta ir atnaujinta strateginė 

partnerystė su ES atokiausiais regionais“ 

(COM(2017) 623 final, 2017 10 24). 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) šiuo reglamentu nustatoma, kad 

užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT) gali 

dalyvauti INTERREG programose. 

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 

UŠT veiksmingai pasinaudoti 

galimybėmis ir dalyvauti, turi būti 

atsižvelgta į UŠT specifiką ir problemas; 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) reikia nustatyti, kokie ištekliai 

skiriami kiekvienam INTERREG 

komponentui, įskaitant kiekvienai valstybei 

narei tenkančią visos tarpvalstybiniam 

bendradarbiavimui, tarptautiniam 

bendradarbiavimui, jūrų srities 

bendradarbiavimui, atokiausių regionų 

bendradarbiavimui ir tarpregioniniam 

bendradarbiavimui skiriamos sumos dalį ir 

valstybėms narėms suteikiamas galimybes 

lėšas lanksčiai skirstyti tarp komponentų; 

palyginti su 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpiu, tarpvalstybiniam 

bendradarbiavimui skiriamą dalį reikėtų 

(15) reikia nustatyti, kokie ištekliai 

skiriami kiekvienam INTERREG 

komponentui, įskaitant kiekvienai valstybei 

narei tenkančią visos tarpvalstybiniam 

bendradarbiavimui, tarptautiniam 

bendradarbiavimui, atokiausių regionų 

bendradarbiavimui ir tarpregioniniam 

bendradarbiavimui skiriamos sumos dalį ir 

valstybėms narėms suteikiamas galimybes 

lėšas lanksčiai skirstyti tarp komponentų. 

Tačiau atsižvelgiant į globalizaciją, 

bendradarbiavimas, kurio tikslas – 

skatinti investicijas į darbo vietų kūrimą ir 

ekonomikos augimą, taip pat bendras 
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sumažinti, o tarptautiniam 

bendradarbiavimui ir jūrų srities 

bendradarbiavimui skiriamą dalį – 

padidinti, nes į šį komponentą 

integruojamas jūrų srities 

bendradarbiavimas, taip pat reikėtų 

sukurti naują atokiausių regionų 

bendradarbiavimo komponentą; 

investicijas su kitais regionais, turėtų būti 

nustatomas pagal bendrus regionų 

ypatumus ir užmojus, o ne tik pagal 

sienas, todėl, reaguojant į pasaulio rinkos 

padėtį, reikėtų skirti pakankamai 

papildomų lėšų naujai tarpregioninių 

investicijų į inovacijas iniciatyvai; 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) atsižvelgiant į unikalias ir 

specifines Airijos salos aplinkybes ir 

siekiant remti Šiaurės ir Pietų 

bendradarbiavimą pagal Didžiojo 

penktadienio susitarimą, turėtų būti 

tęsiama nauja tarpvalstybinė programa 

PEACE PLUS ir būti grindžiama ankstesne 

Airijos ir Šiaurės Airijos pasienio grafysčių 

veikla, susijusia su ankstesnėmis 

programomis. Atsižvelgiant į programos 

praktinę svarbą reikia užtikrinti, kad pagal 

ją remiant taiką ir susitaikymą, ERPF 

lėšomis taip pat turėtų būti prisidedama, 

visų pirma bendruomenių sanglaudai 

skatinti skirtais veiksmais, prie atitinkamų 

regionų socialinio, ekonominio ir 

regioninio stabilumo skatinimo. 

Atsižvelgiant į programos specifiką, ji 

turėtų būti valdoma bendrai, o Jungtinės 

Karalystės įnašas turėtų būti integruotas į 

programą kaip asignuotosios išorės 

pajamos. Be to, tam tikros šio reglamento 

taisyklės dėl veiksmų atrankos neturėtų 

būti taikomos tos programos veiksmams, 

kuriais remiama taika ir susitaikymas; 

(18) atsižvelgiant į unikalias ir 

specifines Airijos salos aplinkybes ir 

siekiant remti Šiaurės ir Pietų 

bendradarbiavimą pagal Didžiojo 

penktadienio susitarimą, turi būti tęsiama 

nauja tarpvalstybinė programa PEACE 

PLUS ir būti grindžiama ankstesne Airijos 

ir Šiaurės Airijos pasienio grafysčių veikla, 

susijusia su ankstesnėmis programomis. 

Atsižvelgiant į programos praktinę svarbą 

reikia užtikrinti, kad pagal ją remiant taiką 

ir susitaikymą, ERPF lėšomis taip pat 

turėtų būti prisidedama, visų pirma 

bendruomenių sanglaudai skatinti skirtais 

veiksmais, prie atitinkamų regionų 

socialinio, ekonominio ir regioninio 

stabilumo ir bendradarbiavimo skatinimo. 

Atsižvelgiant į programos specifiką, ji 

turėtų būti valdoma bendrai, o Jungtinės 

Karalystės įnašas turėtų būti integruotas į 

programą kaip asignuotosios išorės 

pajamos. Be to, tam tikros šio reglamento 

taisyklės dėl veiksmų atrankos neturėtų 

būti taikomos tos programos veiksmams, 

kuriais remiama taika ir susitaikymas; 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) kad INTERREG poveikis būtų kuo 

didesnis, didžiąją Sąjungos paramos dalį 

reikėtų sutelkti nedideliam skaičiui 

politikos tikslų siekti; 

(20) kad INTERREG poveikis būtų kuo 

didesnis, didžiąją Sąjungos paramos dalį 

reikėtų sutelkti nedideliam skaičiui 

politikos tikslų siekti. Reikėtų stiprinti 

INTERREG komponentų sąveiką ir 

papildomumą; 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) nuostatas dėl INTERREG 

programų rengimo, tvirtinimo ir keitimo, 

teritorinės plėtros, veiksmų atrankos, 

stebėsenos ir vertinimo, programų 

institucijų, veiksmų audito, skaidrumo ir 

komunikacijos (tokios pačios nuostatos 

išdėstytos Reglamente (ES) [naujasis 

BNR]) reikėtų pritaikyti pagal INTERREG 

programų specifiką; 

(21) nuostatas dėl INTERREG 

programų rengimo, tvirtinimo ir keitimo, 

teritorinės plėtros, veiksmų atrankos, 

stebėsenos ir vertinimo, programų 

institucijų, veiksmų audito, skaidrumo ir 

komunikacijos (tokios pačios nuostatos 

išdėstytos Reglamente (ES) [naujasis 

BNR]) reikėtų pritaikyti pagal INTERREG 

programų specifiką. Šios specialios 

nuostatos turi būti paprastos ir aiškios, 

kad valstybės narės ir paramos gavėjai 

išvengtų perteklinio reglamentavimo ir 

papildomos administracinės naštos; 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) 2014–2020 m. programų 

laikotarpio nuostatas dėl to, kokius 

veiksmus reikėtų laikyti iš tikrųjų bendrais 

veiksmais ir bendradarbiavimu, taip pat 

nuostatas dėl partnerystės įgyvendinant 

INTERREG veiksmus ir pagrindinio 

partnerio įsipareigojimų reikėtų palikti 

galioti. Tačiau INTERREG partneriai 

turėtų bendradarbiauti visais keturiais 

lygmenimis (rengimo, įgyvendinimo, 

(22) 2014–2020 m. programų 

laikotarpio nuostatas dėl to, kokius 

veiksmus reikėtų laikyti iš tikrųjų bendrais 

veiksmais ir bendradarbiavimu, taip pat 

nuostatas dėl partnerystės įgyvendinant 

INTERREG veiksmus ir pagrindinio 

partnerio įsipareigojimų reikėtų palikti 

galioti. Tačiau INTERREG partneriai 

turėtų bendradarbiauti rengimo, 

įgyvendinimo, personalo telkimo ir (arba) 
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personalo telkimo ir finansavimo), o pagal 

atokiausių regionų bendradarbiavimo 

komponentą – trimis iš keturių lygmenų, 

nes taip ERPF ir Sąjungos išorės 

finansavimo priemonių paramą būtų 

paprasčiau suderinti ir programų, ir 

veiksmų lygmenimis; 

finansavimo lygmenimis, o pagal 

atokiausių regionų bendradarbiavimo 

komponentą – trimis iš keturių lygmenų, 

nes taip ERPF ir Sąjungos išorės 

finansavimo priemonių paramą būtų 

paprasčiau suderinti ir programų, ir 

veiksmų lygmenimis; 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (22a) svarbus ir naudingas 

tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

programų instrumentas yra žmonių 

tarpusavio ryšiais pagrįsti projektai ir 

nedidelės apimties projektai, siekiant 

panaikinti dėl sienų kylančias bei 

tarpvalstybines kliūtis, skatinti žmonių 

bendravimą vietoje ir taip suartinti 

pasienio regionus ir jų gyventojus. 

Žmonių tarpusavio ryšiais pagrįsti 

projektai ir nedidelės apimties projektai 

vykdomi daugelyje sričių, pvz., kultūros, 

sporto, turizmo, bendrojo ir profesinio 

lavinimo, ekonomikos, mokslo, aplinkos 

apsaugos ir ekologijos, sveikatos 

priežiūros, susisiekimo ir mažųjų 

infrastruktūros projektų, administravimo 

bendradarbiavimo, ryšių su visuomene. 

Taip pat, kaip paaiškinta ir Regionų 

komiteto nuomonėje „Žmonių tarpusavio 

ryšiais pagrįsti projektai ir nedidelės 

apimties projektai“32, žmonių tarpusavio 

ryšiais pagrįsti projektai ir nedidelės 

apimties projektai pasižymi didele 

Europos pridėtine verte ir labai padeda 

siekti bendro tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo programų tikslo; 

 __________________ 

32 2017 m. liepos 12 d. Europos regionų 

komiteto nuomonė „Žmonių tarpusavio 

ryšiais pagrįsti projektai ir nedidelės 

apimties projektai pagal tarpvalstybinio 
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bendradarbiavimo programas“ 

(OL C 342, 2017 10 12, p. 38). 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) taisykles, pagal kurias 

reglamentuojami mažų projektų fondai – 

šie fondai veikia nuo pat INTERREG 

sukūrimo, tačiau jiems niekada nebuvo 

taikomos specialiosios nuostatos – reikėtų 

išdėstyti aiškiau. Kaip nurodyta Europos 

regionų komiteto nuomonėje „Žmonių 
tarpusavio ryšiais pagrįsti projektai ir 

nedidelės apimties projektai pagal 

tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

programas“32, mažų projektų fondams 

tenka svarbus vaidmuo didinant piliečių ir 

institucijų tarpusavio pasitikėjimą, jais 

kuriama didelė Europos pridėtinė vertė ir 

daug prisidedama prie bendro 

tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

programų tikslo įveikti sienų sudaromas 

kliūtis ir integruoti pasienio teritorijas bei 

jų piliečius. Kad galutiniams naudos 

gavėjams, kurie dažnai nėra pratę prašyti 

Sąjungos lėšų, būtų paprasčiau valdyti 

mažų projektų finansavimą, reikėtų 

nustatyti, kad iki tam tikros slenkstinės 

ribos privaloma taikyti supaprastintą 

išlaidų apmokėjimo tvarką ir fiksuotąsias 

sumas; 

(23) nuo pat INTERREG sukūrimo 

žmonių tarpusavio ryšiais pagrįsti projektai 

ir nedidelės apimties projektai remiami iš 

esmės per mažų projektų fondus arba 

panašias priemones, tačiau niekada 

nebuvo parengtos šiems projektams 

skirtos nuostatos, todėl būtina paaiškinti 

nedidelės apimties projektų valdymo 

taisykles. Siekiant išlaikyti žmonių 

tarpusavio ryšiais pagrįstų projektų ir 

nedidelės apimties projektų pridėtinę vertę 
ir naudą (taip pat ir vietos bei regionų 

vystymuisi), taip pat siekiant, kad 

galutiniams naudos gavėjams, kurie dažnai 

nėra pratę prašyti Sąjungos lėšų, būtų 

paprasčiau valdyti mažų projektų 

finansavimą, reikėtų nustatyti, kad iki tam 

tikros slenkstinės ribos privaloma taikyti 

supaprastintą išlaidų apmokėjimo tvarką ir 

fiksuotąsias sumas; 

__________________  

32 2017 m. liepos 12 d. Europos regionų 

komiteto nuomonė „Žmonių tarpusavio 

ryšiais pagrįsti projektai ir nedidelės 

apimties projektai pagal tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo programas“ 

(OL C 342, 2017 10 12, p. 38). 

 

 

Pakeitimas 25 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) kadangi programose dalyvauja 

daugiau negu viena valstybė narė, todėl 

padidėja administracinės išlaidos, ypač 

susijusios su kontrole ir vertimu raštu, 

viršutinė techninės paramos išlaidų riba 

turėtų būti aukštesnė už ribą, nustatytą 

pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir 

ekonomikos augimą tikslą. Siekiant 

kompensuoti didesnes administracines 

išlaidas, valstybės narės turėtų būti 

raginamos, kai įmanoma, mažinti 

administracinę bendrų projektų 

įgyvendinimo naštą. Be to, tam, kad būtų 

galima užtikrinti pakankamą veiksmingos 

techninės paramos veiklos finansavimą, 

INTERREG programoms, kurioms 

skiriama ribota Sąjungos parama, arba 

išorės tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

programoms reikėtų skirti tam tikrą 

minimalią techninės paramos sumą; 

(24) kadangi programose dalyvauja 

daugiau negu viena valstybė narė, todėl 

padidėja administracinės išlaidos, taip pat 

regionų kontaktiniams centrams (dar 

vadinamiems atstovybėmis), kurie yra 

svarbūs kontaktiniai partneriai projektų 

prašymų teikėjams ir jų vykdytojams, o 

kartu – tiesioginis ryšys su jungtiniais 

sekretoriatais ar atitinkamomis 

institucijomis, ypač susijusios su kontrole 

ir vertimu raštu, viršutinė techninės 

paramos išlaidų riba turėtų būti aukštesnė 

už ribą, nustatytą pagal investicijų į darbo 

vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą. 

Siekiant kompensuoti didesnes 

administracines išlaidas, valstybės narės 

turėtų būti raginamos, kai įmanoma, 

mažinti administracinę bendrų projektų 

įgyvendinimo naštą. Be to, tam, kad būtų 

galima užtikrinti pakankamą veiksmingos 

techninės paramos veiklos finansavimą, 

INTERREG programoms, kurioms 

skiriama ribota Sąjungos parama, arba 

išorės tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

programoms reikėtų skirti tam tikrą 

minimalią techninės paramos sumą; 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (25a) mažinant administracinę naštą 

Komisija, valstybės narės ir regionai 

turėtų glaudžiau bendradarbiauti, kad 

būtų galima taikyti Reglamento (ES) .../... 

[naujasis BNR] 77 straipsnyje nurodytas 

patobulintas atitinkamas INTERREG 

programos administravimo ir kontrolės 

sistemos nuostatas; 
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Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) valstybes nares reikėtų paraginti 

perduoti vadovaujančiosios institucijos 

funkcijas Europos teritorinio 

bendradarbiavimo grupei arba įkurti tokią 

grupę (kaip kitus tarpvalstybinius 

juridinius asmenis), kuri būtų atsakinga už 

paprogramės valdymą, integruotas 

teritorines investicijas, vieną ar kelis 

mažų projektų fondus arba atliktų 

vienintelio partnerio funkcijas; 

(27) kai tikslinga, valstybės narės 

turėtų perduoti vadovaujančiosios 

institucijos funkcijas naujai arba, kai 

taikytina, esamai Europos teritorinio 

bendradarbiavimo grupei arba įkurti tokią 

grupę (kaip kitus tarpvalstybinius 

juridinius asmenis), kuri būtų atsakinga už 

paprogramės arba integruotų teritorinių 

investicijų valdymą arba atliktų 

vienintelio partnerio funkcijas. Valstybės 

narės turėtų sudaryti sąlygas įvairių 

valstybių narių regioninėms ir vietos 

valdžios institucijoms bei kitoms 

viešosioms įstaigoms kurti tokias 

bendradarbiavimo grupes, turinčias 

juridinio asmens statusą, ir įtraukti vietos 

ir regionines valdžios institucijas į jų 

veiklą; 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) norint toliau laikytis 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpiu taikytos 

mokėjimo sekos, t. y. sekos, pagal kurią 

Komisijos mokėjimai pagrindiniam 

partneriui vykdomi per tvirtinančiąją 

instituciją, vykdant apskaitos funkcijas 

toliau turėtų būti laikomasi tos mokėjimų 

sekos. Sąjungos paramą reikėtų mokėti 

pagrindiniam partneriui, nebent dėl to 

pagrindiniam partneriui ir kitiems 

partneriams tektų mokėti dvigubus 

konvertavimo į eurus ir pakartotinio 

konvertavimo į kitą valiutą (ar atvirkščiai) 

mokesčius; 

(28) norint toliau laikytis 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpiu taikytos 

mokėjimo sekos, t. y. sekos, pagal kurią 

Komisijos mokėjimai pagrindiniam 

partneriui vykdomi per tvirtinančiąją 

instituciją, vykdant apskaitos funkcijas 

toliau turėtų būti laikomasi tos mokėjimų 

sekos. Sąjungos paramą reikėtų mokėti 

pagrindiniam partneriui, nebent dėl to 

pagrindiniam partneriui ir kitiems 

partneriams tektų mokėti dvigubus 

konvertavimo į eurus ir pakartotinio 

konvertavimo į kitą valiutą (ar atvirkščiai) 

mokesčius. Jei nenurodyta kitaip, 

pagrindinis partneris turėtų užtikrinti, kad 
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kiti partneriai gautų visą atitinkamo 

Sąjungos fondo įnašo sumą per visų 

partnerių sutartą laikotarpį ta pačia 

tvarka, kuri taikoma pagrindiniam 

partneriui; 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(29) pagal Reglamento (ES, Euratomas) 

[FR-Omnibus] [63 straipsnio 9 dalį] 

konkretiems sektoriams skirtose taisyklėse 

reikia atsižvelgti į Europos teritorinio 

bendradarbiavimo (INTERREG) programų 

poreikius, pirmiausia susijusius su audito 

funkcijomis. Todėl nuostatas dėl metinės 

audito nuomonės, metinės kontrolės 

ataskaitos ir veiksmų audito reikėtų 

supaprastinti ir labiau pritaikyti prie tokių 

daugiau negu vienai valstybei narei skirtų 

programų; 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)     

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) reikėtų nustatyti aiškią finansinės 

atsakomybės už paramos susigrąžinimą už 

pažeidimus seką – paramą vienintelis 

partneris arba kiti partneriai grąžina 

Komisijai per pagrindinį partnerį ir 

vadovaujančiąją instituciją. Reikėtų 

išdėstyti nuostatas dėl valstybių narių, 

trečiųjų valstybių ir valstybių partnerių 

arba užjūrio šalių ir teritorijų (toliau – 

UŠT) atsakomybės, jeigu lėšų susigrąžinti 

iš vienintelio partnerio, kito partnerio arba 

pagrindinio partnerio nepavyksta ir jeigu 

tokiu atveju lėšas vadovaujančiajai 

institucijai grąžina valstybė narė. Todėl 

(30) reikėtų nustatyti aiškią finansinės 

atsakomybės už paramos susigrąžinimą už 

pažeidimus seką – paramą vienintelis 

partneris arba kiti partneriai grąžina 

Komisijai per pagrindinį partnerį ir 

vadovaujančiąją instituciją. Reikėtų 

išdėstyti nuostatas dėl valstybių narių, 

trečiųjų valstybių ir valstybių partnerių 

arba užjūrio šalių ir teritorijų (toliau – 

UŠT) atsakomybės, jeigu lėšų susigrąžinti 

iš vienintelio partnerio, kito partnerio arba 

pagrindinio partnerio nepavyksta ir jeigu 

tokiu atveju lėšas vadovaujančiajai 

institucijai grąžina valstybė narė. Todėl 
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pagal INTERREG programas paramos 

gavėjų lygmeniu nesusigrąžinamų sumų 

nėra. Tačiau reikia aiškiau nustatyti, kaip 

elgtis, jeigu valstybė narė, trečioji valstybė, 

valstybė partnerė arba UŠT negrąžina lėšų 

vadovaujančiajai institucijai. Taip pat 

reikėtų aiškiau nustatyti su lėšų 

susigrąžinimu susijusius pagrindinio 

partnerio įsipareigojimus. Ypač 

pažymėtina, kad vadovaujančiajai 

institucijai neturėtų būti leidžiama 

įpareigoti pagrindinį partnerį pradėti 

teismines procedūras kitoje šalyje; 

pagal INTERREG programas paramos 

gavėjų lygmeniu nesusigrąžinamų sumų 

nėra. Tačiau reikia aiškiau nustatyti, kaip 

elgtis, jeigu valstybė narė, trečioji valstybė, 

valstybė partnerė arba UŠT negrąžina lėšų 

vadovaujančiajai institucijai. Taip pat 

reikėtų aiškiau nustatyti su lėšų 

susigrąžinimu susijusius pagrindinio 

partnerio įsipareigojimus. Be to, 

stebėsenos komitetas turėtų nustatyti su 

lėšų susigrąžinimu susijusias procedūras 

ir dėl jų susitarti. Tačiau vadovaujančiajai 

institucijai neturėtų būti leidžiama 

įpareigoti pagrindinį partnerį pradėti 

teismines procedūras kitoje šalyje; 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (30a) tikslinga skatinti laikytis 

finansinės drausmės. Nustatant 

biudžetinių įsipareigojimų panaikinimo 

tvarką kartu turėtų būti atsižvelgiama į 

INTERREG programų ir jų įgyvendinimo 

sudėtingumą; 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) nors INTERREG programos, 

kuriose dalyvauja trečiosios valstybės, 

valstybės partnerės arba UŠT, turėtų būti 

įgyvendinamos pagal pasidalijamojo 

valdymo principą, atokiausių regionų 

bendradarbiavimo veiksmai gali būti 

įgyvendinami pagal netiesioginio valdymo 

principą. Reikėtų išdėstyti konkrečias 

taisykles dėl to, kaip visas programas arba 

jų dalį įgyvendinti pagal netiesioginio 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)     
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valdymo principą; 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) siekiant užtikrinti vienodas 

INTERREG programų tvirtinimo ir 

keitimo sąlygas, Komisijai turėtų būti 

suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tačiau 

įgyvendinant išorės tarpvalstybines 

bendradarbiavimo programas, kai 

taikytina, reikėtų laikytis Reglamentuose 

(ES) [PNPP III] ir [KPTBP] nustatytų 

Komisijos procedūrų dėl sprendimų, 

kuriais tos programos patvirtinamos pirmą 

kartą; 

(35) siekiant užtikrinti vienodas 

INTERREG programų tvirtinimo ir 

keitimo sąlygas, Komisijai turėtų būti 

suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tačiau, 

kai taikytina, įgyvendinant išorės 

tarpvalstybines bendradarbiavimo 

programas reikėtų laikytis Reglamentuose 

(ES) [PNPP III] ir [KPTBP] nustatytų 

Komisijos procedūrų dėl sprendimų, 

kuriais tos programos patvirtinamos pirmą 

kartą; 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (36a) Europos teritorinio 

bendradarbiavimo (ETB) skatinimas yra 

itin svarbus ES sanglaudos politikos 

prioritetas. MVĮ teikiamai paramai už 

išlaidas, patirtas dėl ETB srities projektų, 

jau taikoma bendroji išimtis pagal 

Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/20141a 

(Bendrasis bendrosios išimties 

reglamentas). Specialios nuostatos dėl 

regioninės valstybės pagalbos, skirtos visų 

dydžių įmonių vykdomoms investicijoms, 

taip pat yra įtrauktos į 2014–20202a m. 

regioninės valstybės pagalbos gaires ir 

Bendrojo bendrosios išimties reglamento 

regioninės pagalbos skirsnį. Remiantis 

įgyta patirtimi, pagalba Europos 

teritorinio bendradarbiavimo projektams 

turėtų turėti tik ribotą poveikį 

konkurencijai ir valstybių narių 
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tarpusavio prekybai, todėl Komisija turėtų 

galėti pareikšti, kad tokia pagalba yra 

suderinama su vidaus rinka ir kad 

finansuojant ETB projektus teikiamai 

paramai gali būti taikoma bendroji 

išimtis. 

 _____________________ 

 1a 2014 m. birželio 17 d. Komisijos 

reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo 

tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama 

suderinama su vidaus rinka taikant 

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 

187, 2014 6 26, p. 1). 

2a 2014–2020 m. regioninės valstybės 

pagalbos gairės (OL C 209, 2013 7 23, 

p. 1). 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiame reglamente išdėstytos 

taisyklės dėl Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), 

siekiant paskatinti valstybių narių 

bendradarbiavimą tarpusavyje Sąjungos 

viduje ir su gretimomis trečiosiomis 

valstybėmis, valstybėmis partnerėmis, 

kitomis teritorijomis arba užjūrio šalimis 

bei teritorijomis (toliau – UŠT). 

1. Šiame reglamente išdėstytos 

taisyklės dėl Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), 

siekiant paskatinti valstybių narių ir jų 

regionų bendradarbiavimą tarpusavyje 

Sąjungos viduje ir su trečiosiomis 

valstybėmis, valstybėmis partnerėmis, 

kitomis teritorijomis arba užjūrio šalimis 

bei teritorijomis (UŠT), regioninės 

integracijos ir bendradarbiavimo 

organizacijomis arba regioninę 

organizaciją sudarančių trečiųjų valstybių 

grupe. 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4) tarpvalstybinis juridinis subjektas – 

juridinis subjektas, kurį pagal vienos iš 

INTERREG programoje dalyvaujančios 

šalies teisės aktus įsteigė bent dvi 

dalyvaujančių šalių teritorinės valdžios 

arba kitokios institucijos. 

4) tarpvalstybinis juridinis subjektas – 

juridinis subjektas, įskaitant euroregioną, 

kurį pagal vienos iš INTERREG 

programoje dalyvaujančios šalies teisės 

aktus įsteigė bent dviejų dalyvaujančių 

šalių teritorinės valdžios arba kitokios 

institucijos. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a) regioninės integracijos ir 

bendradarbiavimo organizacija – tos 

pačios geografinės teritorijos valstybių 

narių ar regionų grupė, siekianti 

glaudžiau bendradarbiauti sprendžiant 

bendros svarbos klausimus. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1) tarpvalstybinis gretimų regionų 

bendradarbiavimas, siekiant skatinti 

integruotą regioninę plėtrą (1 

komponentas): 

1) tarpvalstybinis gretimų regionų 

bendradarbiavimas, siekiant skatinti 

integruotą ir darnią regioninę plėtrą (1 

komponentas): 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vidaus tarpvalstybinis gretimų 

dviejų arba daugiau sausumos sienos 

a) vidaus tarpvalstybinis gretimų 

dviejų arba daugiau sausumos arba jūrų 
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skiriamų valstybių narių arba gretimų 

sausumos sienos skiriamų bent vienos 

valstybės narės ir vienos arba kelių 4 

straipsnio 3 dalyje nurodytų trečiųjų 

valstybių regionų bendradarbiavimas arba 

sienos skiriamų valstybių narių arba 

gretimų sausumos arba jūrų sienos 

skiriamų bent vienos valstybės narės ir 

vienos arba kelių 4 straipsnio 3 dalyje 

nurodytų trečiųjų valstybių regionų 

bendradarbiavimas arba 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunkčio įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) išorės tarpvalstybinis 

bendradarbiavimas tarp gretimų sausumos 

sienos skiriamų bent vienos valstybės narės 

regionų ir vieno iš šių subjektų: 

b) išorės tarpvalstybinis 

bendradarbiavimas tarp gretimų sausumos 

arba jūrų sienos skiriamų bent vienos 

valstybės narės regionų ir vieno iš šių 

subjektų: 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) tarptautinis bendradarbiavimas ir 

jūrų srities bendradarbiavimas 

didesniuose tarptautiniuose regionuose ir 

aplink jūrų baseinus, kuriame dalyvauja 

valstybių narių, trečiųjų valstybių, 

valstybių partnerių ir Grenlandijos 

nacionaliniai, regioniniai ir vietos 

programos partneriai, siekiant glaudesnės 

teritorinės integracijos (toliau – 2 

komponentas, jeigu kalbama tik apie 

tarptautinį bendradarbiavimą – 2A 

komponentas, jeigu kalbama tik apie jūrų 

srities bendradarbiavimą – 2B 
komponentas); 

2) tarptautinis bendradarbiavimas 

didesniuose tarptautiniuose regionuose ir 

aplink jūrų baseinus, kuriame dalyvauja 

valstybių narių, trečiųjų valstybių, 

valstybių partnerių ir UŠT nacionaliniai, 

regioniniai ir vietos programos partneriai, 

siekiant glaudesnės teritorinės integracijos 

(toliau – 2 komponentas); 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) atokiausių regionų 

bendradarbiavimas tarpusavyje ir su 

kaimyninėmis trečiosiomis valstybėmis, 

valstybėmis partnerėmis, UŠT ar keliomis 

iš jų, siekiant sudaryti palankesnes 

kaimyninių regionų integracijos sąlygas (3 

komponentas); 

3) atokiausių regionų 

bendradarbiavimas tarpusavyje ir su 

kaimyninėmis trečiosiomis valstybėmis, 

valstybėmis partnerėmis, UŠT ar 

regioninės integracijos ir 

bendradarbiavimo organizacijomis ar 

keliomis iš jų, siekiant sudaryti 

palankesnes kaimyninių regionų 

integracijos ir darnaus vystymosi sąlygas 

(3 komponentas); 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunkčio i a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ia) bendrų tarpregioninių plėtros 

projektų įgyvendinimu; 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunkčio i b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ib) partnerių visoje Sąjungoje 

pajėgumų plėtojimu, susijusiu su: 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunkčio ii a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iia) gerosios patirties nustatymu ir 

skleidimu bei tokios patirties perkėlimu 

pirmiausia į veiksmų programas pagal 

investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
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vietų kūrimą tikslą; 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunkčio ii b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iib) dalijimusi tvarios miestų plėtros, 

įskaitant miesto ir kaimo vietovių ryšius, 

geriausios patirties nustatymo, perdavimo 

ir skleidimo patirtimi; 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunkčio iii a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iiia) Europos tarpvalstybinio 

mechanizmo, nurodyto Reglamente (ES) 

.../... [naujas Europos tarpvalstybinis 

mechanizmas], sukūrimu, veikimu ir 

naudojimu; 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) tarpregioninės investicijos į 

inovacijas, komercinant ir plėtojant 

tarpregioninius inovacijų projektus, 

galinčius paskatinti Europos vertės 

grandinių plėtrą (toliau – 5 

komponentas). 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

srityje ERPF lėšomis ketinama remti 

Sąjungos NUTS 3 lygio regionus, 

išsidėsčiusius prie vidaus ir išorės 

sausumos sienų su trečiosiomis 

valstybėmis arba valstybėmis partnerėmis. 

1. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

srityje ERPF lėšomis ketinama remti 

Sąjungos NUTS 3 lygio regionus, 

išsidėsčiusius prie vidaus ir išorės 

sausumos ar jūrų sienų su trečiosiomis 

valstybėmis arba valstybėmis partnerėmis, 

nedarant poveikio galimiems 

koregavimams, siekiant užtikrinti, kad 

bendradarbiavimas programos 

įgyvendinimo teritorijose, nustatytose 

pagal 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpio programas, būtų derinamas ir 

tęsiamas. 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Prie jūrų sienų išsidėstę regionai, 

sujungti jūroje esančia fiksuota jungtimi, 

taip pat gali dalyvauti tarpvalstybiniame 

bendradarbiavime. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vidaus tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo INTERREG programos 

gali apimti Norvegijos, Šveicarijos ir 

Jungtinės Karalystės regionus, kurie 

prilygsta NUTS 3 lygio regionams, taip pat 

Lichštenšteiną, Andorą ir Monaką. 

3. Vidaus tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo INTERREG programos 

gali apimti Norvegijos, Šveicarijos ir 

Jungtinės Karalystės regionus, kurie 

prilygsta NUTS 3 lygio regionams, taip pat 

Lichštenšteiną, Andorą, Monaką ir San 

Mariną. 
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Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Išorės tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo srityje PNPP III arba 

KPTBP lėšomis ketinama remti 

atitinkamos valstybės partnerės NUTS 3 

lygio regionus, o jei NUTS klasifikacijos 

nėra, jiems prilygstančias teritorijas, 

išsidėsčiusias prie visų sausumos sienų tarp 

valstybių narių ir PNPP III arba KPTBP 

reikalavimus atitinkančių valstybių 

partnerių. 

4. Išorės tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo srityje PNPP III arba 

KPTBP lėšomis ketinama remti 

atitinkamos valstybės partnerės NUTS 3 

lygio regionus, o jei NUTS klasifikacijos 

nėra, jiems prilygstančias teritorijas, 

išsidėsčiusias prie visų sausumos ir jūrų 

sienų tarp valstybių narių ir PNPP III arba 

KPTBP reikalavimus atitinkančių valstybių 

partnerių. 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio pavadinimas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5 Tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

ir jūrų srities bendradarbiavimo geografinė 

aprėptis 

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

geografinė aprėptis 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Tarptautinio bendradarbiavimo ir 

jūrų srities bendradarbiavimo atveju 

ERPF lėšomis ketinama remti Sąjungos 

NUTS 2 lygio regionus, įskaitant gretimas 

funkcines teritorijas, atsižvelgiant, kai 

taikytina, į makroregionines strategijas 

arba jūrų baseinų strategijas. 

1. Tarptautinio bendradarbiavimo 

atveju ERPF lėšomis ketinama remti 

Sąjungos NUTS 2 lygio regionus, įskaitant 

gretimas funkcines teritorijas, nedarant 

poveikio galimiems koregavimams 

siekiant užtikrinti, kad pagal 2014–

2020 m. programavimo laikotarpio 

programas vykdytas toks 

bendradarbiavimas didesnėse susijusiose 

teritorijose būtų derinamas ir tęsiamas, ir 
atsižvelgiant, kai taikytina, į 
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makroregionines strategijas arba jūrų 

baseinų strategijas. 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tarptautinio bendradarbiavimo ir jūrų 

srities bendradarbiavimo INTERREG 

programos gali apimti: 

Tarptautinio bendradarbiavimo 

INTERREG programos gali apimti: 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Grenlandiją; b) pagal UŠT skirtą programą UŠT 

gaunamą paramą; 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 2 dalyje nurodyti regionai, 

trečiosios valstybės arba valstybės 

partnerės turi būti NUTS 2 lygio regionai, 

o jei NUTS klasifikacijos nėra, jiems 

prilygstančios teritorijos. 

3. 2 dalyje nurodyti regionai, 

trečiosios valstybės, valstybės partnerės 

arba UŠT turi būti NUTS 2 lygio regionai, 

o jei NUTS klasifikacijos nėra, jiems 

prilygstančios teritorijos. 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Atokiausių regionų INTERREG 2. Atokiausių regionų INTERREG 
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programos gali apimti kaimynines 

valstybes partneres, remiamas pagal 

KPTBP, arba UŠT, remiamas pagal UŠTP, 

arba ir vienas, ir kitas. 

programos gali apimti valstybes partneres, 

remiamas pagal KPTBP, UŠT, remiamas 

pagal UŠTP, regioninio bendradarbiavimo 

organizacijas arba du ar visus tris iš šių 

subjektų. 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio pavadinimas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tarpregioninio bendradarbiavimo 

geografinė aprėptis ir tarpregioninės 

investicijos į inovacijas 

Tarpregioninio bendradarbiavimo 

geografinė aprėptis 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pagal bet kurią 4 komponento 

INTERREG programą arba tarpregionines 

investicijas į inovacijas pagal 5 

komponentą ERPF lėšomis remiama visa 

Sąjungos teritorija. 

1. Pagal bet kurią 4 komponento 

INTERREG programą ERPF lėšomis 

remiama visa Sąjungos teritorija, įskaitant 

atokiausius regionus. 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 4 komponento INTERREG 

programos taip pat gali apimti visą trečiųjų 

valstybių, valstybių partnerių, 4–6 

straipsniuose nurodytų kitų teritorijų arba 

UŠT, kurios yra remiamos arba 

neremiamos Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių lėšomis, teritoriją arba jos dalį. 

2. 4 komponento INTERREG 

programos taip pat gali apimti visą trečiųjų 

valstybių, valstybių partnerių, 4–6 

straipsniuose nurodytų kitų teritorijų arba 

UŠT, kurios yra remiamos arba 

neremiamos Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių lėšomis, teritoriją arba jos dalį. 

Trečiosios šalys gali dalyvauti šiose 

programose, jeigu prisideda prie 



 

RR\1172627LT.docx 35/173 PE626.663v02-00 

 LT 

finansavimo išorės asignuotųjų pajamų 

forma. 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalyje nurodytame įgyvendinimo 

akte taip pat pateikiamas Sąjungos NUTS 3 

lygio regionų, į kuriuos buvo atsižvelgta 

skirstant ERPF paramą tarpvalstybiniam 

bendradarbiavimui prie visų vidaus sienų ir 

tų išorės sienų, kurioms taikomos Sąjungos 

išorės finansinės priemonės, sąrašas ir 

NUTS 3 lygio regionų, į kuriuos 

atsižvelgta skirstant paramą pagal 9 

straipsnio 3 dalies a punkte nurodytą 2B 

komponentą, sąrašas. 

2. 1 dalyje nurodytame įgyvendinimo 

akte taip pat pateikiamas Sąjungos NUTS 3 

lygio regionų, į kuriuos buvo atsižvelgta 

skirstant ERPF paramą tarpvalstybiniam 

bendradarbiavimui prie visų vidaus sienų ir 

tų išorės sienų, kurioms taikomos Sąjungos 

išorės finansinės priemonės, sąrašas. 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Trečiųjų valstybių, valstybių 

partnerių regionai arba Sąjungai 

nepriklausančios teritorijos, kurios negauna 

ERPF arba Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių paramos, taip pat paminimos 1 

dalyje nurodytame sąraše. 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)   

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslui (INTERREG) 

skiriami ERPF ištekliai sudaro 

1. Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslui (INTERREG) 

skiriami ištekliai sudaro 
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8 430 000 000 EUR iš visų esamų 2021–

2027 m. programavimo laikotarpio ERPF, 

ESF+ ir Sanglaudos fondo išteklių, 

nustatytų Reglamento (ES) [naujasis BNR] 

102 straipsnio 1 dalyje. 

11 165 910 000 EUR (2018 m. kainomis) 

iš visų esamų 2021–2027 m. 

programavimo laikotarpio ERPF, ESF+ ir 

Sanglaudos fondo išteklių, nustatytų 

Reglamento (ES) [naujasis BNR] 103 

straipsnio 1 dalyje. 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalyje nurodyti ištekliai 

paskirstomi taip: 

2. 10 195 910 000 EUR (91,31 %) iš 1 

dalyje nurodytų išteklių paskirstoma taip:  

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 52,7 % (t. y. iš viso 4 440 000 000 

EUR) – tarpvalstybiniam 

bendradarbiavimui (1 komponentas); 

a) 7 500 000 000 EUR (67,17 %)– 

tarpvalstybiniam bendradarbiavimui (1 

komponentas); 

 

Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) 31,4 % (t. y. iš viso 2 649 900 000 

EUR) – tarptautiniam bendradarbiavimui ir 

jūrų srities bendradarbiavimui (2 

komponentas); 

b) 1 973 000 000 EUR (17,68 %)– 

tarpvalstybiniam bendradarbiavimui (2 

komponentas); 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalies c punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) 3,2 % (t. y. iš viso 270 100 000 

EUR) – atokiausių regionų 

bendradarbiavimui (3 komponentas); 

c) 357 309 120 EUR (3,2 %) – 

atokiausių regionų bendradarbiavimui (3 

komponentas); 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) 1,2 % (t. y. iš viso 100 000 000 

EUR) – tarpregioniniam 

bendradarbiavimui (4 komponentas); 

d) 365 000 000 EUR (3,27%) – 

tarpregioniniam bendradarbiavimui (4 

komponentas); 

 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) 11,5 % (t. y. iš viso 970 000 000 

EUR) – tarpregioninėms investicijoms į 

inovacijas (5 komponentas). 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 71 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pagal 1 komponentą – NUTS 3 

lygio regionų, pagal 2B komponentą – 

NUTS 3 lygio regionų, išvardytų pagal 8 

straipsnio 2 dalį priimtame įgyvendinimo 

akte; 

a) pagal 1 komponentą – NUTS 3 

lygio regionų, išvardytų pagal 8 straipsnio 

2 dalį priimtame įgyvendinimo akte; 

 

Pakeitimas 72 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) pagal 2A ir 3 komponentus – 

NUTS 2 lygio regionų. 

b) pagal 2 komponentą – NUTS 2 

lygio regionų. 

 

Pakeitimas 73 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) pagal 3 komponentą – NUTS 2 ir 3 

lygio regionų. 

 

Pakeitimas 74 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. 970 000 000 EUR (8,69 %) iš 1 

dalyje nurodytų išteklių skiriama naujai 

tarpregioninių investicijų į inovacijas 

iniciatyvai, nurodytai 15a straipsnyje 

(naujame). 

 Jei iki 2026 m. gruodžio 31 d. Komisija 

visų 1 dalyje nurodytų turimų išteklių 

nepaskiria pagal šią iniciatyvą atrinktiems 

projektams, likusios nepaskirstytos sumos 

pro rata perskiriamos 1–4 komponentams. 

 

Pakeitimas 75 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ERPF parama atskiroms išorės 

tarpvalstybinėms INTERREG programoms 

skiriama su sąlyga, kad pagal atitinkamą 

ERPF parama atskiroms išorės 

tarpvalstybinėms INTERREG programoms 

skiriama su sąlyga, kad pagal atitinkamą 



 

RR\1172627LT.docx 39/173 PE626.663v02-00 

 LT 

strateginį programavimo dokumentą pagal 

PNPP III TB ir KPTBP TB priemones bus 

skirta bent lygiavertė suma. Ta lygiavertė 

suma negali viršyti didžiausios PNPP III 

arba KPTBP teisėkūros procedūra 

priimtame akte nustatytos sumos. 

strateginį programavimo dokumentą pagal 

PNPP III TB ir KPTBP TB priemones bus 

skirta bent lygiavertė suma. Šis įnašas 

negali viršyti didžiausios PNPP III arba 

KPTBP teisėkūros procedūra priimtame 

akte nustatytos sumos. 

 

Pakeitimas 76 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) INTERREG programos negalima 

įgyvendinti taip, kaip planuota, dėl joje 

dalyvaujančių šalių santykių problemų. 

b) tinkamai pagrįstais atvejais 

INTERREG programos negalima 

įgyvendinti taip, kaip planuota, dėl joje 

dalyvaujančių šalių santykių problemų; 

 

Pakeitimas 77 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu susiklosto bent viena 3 dalies pirmos 

pastraipos a ir b punktuose nurodyta 

sąlyga, valstybės partnerės arba 

Grenlandijos dalyvavimas Komisijos jau 

patvirtintoje 2 komponento INTERREG 

programoje nutraukiamas. 

Jeigu susiklosto bent viena 3 dalies pirmos 

pastraipos a ir b punktuose nurodyta 

sąlyga, valstybės partnerės arba UŠT 

dalyvavimas Komisijos jau patvirtintoje 2 

komponento INTERREG programoje 

nutraukiamas. 

 

Pakeitimas 78 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) visiškai nutraukti INTERREG 

programą, ypač jeigu pagrindinių joms 

iškilusių bendrų vystymosi uždavinių 

neįmanoma pasiekti nedalyvaujant tai 

valstybei partnerei arba Grenlandijai; 

a) visiškai nutraukti INTERREG 

programą, ypač jeigu pagrindinių joms 

iškilusių bendrų vystymosi uždavinių 

neįmanoma pasiekti nedalyvaujant tai 

valstybei partnerei arba UŠT; 
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Pakeitimas 79 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) tęsti INTERREG programą tai 

valstybei partnerei arba Grenlandijai 

nedalyvaujant. 

c) tęsti INTERREG programą tai 

valstybei partnerei arba UŠT 

nedalyvaujant. 

 

 

 

Pakeitimas 80 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Jeigu trečioji valstybė arba 

valstybė partnerė, prisidedanti prie 

INTERREG programos nacionaliniais 

ištekliais, kurie nėra nacionalinis bendras 

ERPF arba Sąjungos išorės finansavimo 

priemonės paramos finansavimas, 

INTERREG programos įgyvendinimo 

laikotarpiu sumažina tą įnašą apskritai ar 

jau atrinktiems bendriems veiksmams ir, 

gavusi 22 straipsnio 6 dalyje nurodytą 

dokumentą, dalyvaujanti valstybė narė arba 

valstybės narės prašo taikyti vieną iš 4 

dalies antroje pastraipoje nurodytų 

galimybių. 

6. Jeigu trečioji valstybė, valstybė 

partnerė arba UŠT, prisidedančios prie 

INTERREG programos nacionaliniais 

ištekliais, kurie nėra nacionalinis bendras 

ERPF arba Sąjungos išorės finansavimo 

priemonės paramos finansavimas, 

INTERREG programos įgyvendinimo 

laikotarpiu sumažina tą įnašą apskritai ar 

jau atrinktiems bendriems veiksmams ir, 

gavusi 22 straipsnio 6 dalyje nurodytą 

dokumentą, dalyvaujanti valstybė narė arba 

valstybės narės prašo taikyti vieną iš šio 

straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje 

nurodytų galimybių. 

 

Pakeitimas 81 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nė vienos INTERREG programos bendro 

finansavimo procentinė dalis negali būti 

didesnė negu 70 %, nebent Reglamentuose 

Nė vienos INTERREG programos bendro 

finansavimo procentinė dalis negali būti 

didesnė negu 80 %, nebent Reglamentuose 
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(ES) [PNPP III], [KPTBP] arba Tarybos 

sprendime [UŠTP] arba kuriame nors pagal 

juos priimtame akte išorės 

tarpvalstybinėms INTERREG programoms 

arba 3 komponento INTERREG 

programoms nustatyta didesnė procentinė 

dalis. 

(ES) [PNPP III], [KPTBP] arba Tarybos 

sprendime [UŠTP] arba kuriame nors pagal 

juos priimtame akte išorės 

tarpvalstybinėms INTERREG programoms 

arba 3 komponento INTERREG 

programoms nustatyta didesnė procentinė 

dalis. 

 

Pakeitimas 82 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Be Reglamento (ES) [naujasis 

ERPF] 2 straipsnyje nurodytų konkrečių 

ERPF tikslų, ERPF lėšomis ir, kai 

taikytina, Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių lėšomis taip pat gali būti 

padedama siekti šių konkrečių 4 politikos 

tikslo tikslų: 

3. Be Reglamento (ES) [naujasis 

ERPF] 2 straipsnyje nurodytų konkrečių 

ERPF tikslų, ERPF lėšomis ir, kai 

taikytina, Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių lėšomis taip pat padedama siekti 

šių konkrečių 4 politikos tikslo tikslų: 

 

Pakeitimas 83 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 4 dalies a punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pagal 1 ir 2B komponentų 

INTERREG programas: 

a) pagal 1 ir 2 komponentų 

INTERREG programas: 

 

Pakeitimas 84 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 4 dalies a punkto ii papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) gerinant veiksmingą viešąjį 

administravimą – skatinant teisinį ir 

administracinį bendradarbiavimą, piliečių 

ir institucijų bendradarbiavimą, taip 

siekiant pašalinti teisines ir kitas pasienių 

ii) gerinant veiksmingą viešąjį 

administravimą – skatinant teisinį ir 

administracinį bendradarbiavimą ir piliečių 

bendradarbiavimą, įskaitant tarpusavio 

ryšiais pagrįstus projektus, pilietinės 

visuomenės veikėjus ir institucijas, taip 
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regionams kylančias kliūtis; siekiant pašalinti teisines ir kitas pasienių 

regionams kylančias kliūtis; 

 

Pakeitimas 85 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pagal išorės tarpvalstybines 

INTERREG programas ir 2 bei 3 

komponentų INTERREG programas ERPF 

ir, kai taikytina, Sąjungos išorės 

finansavimo priemonių įnašai taip pat 

skiriami konkrečiam išorės INTERREG 

tikslui „saugesnė ir labiau apsaugota 

Europa“ siekti, ypač sienų kirtimo 

valdymo, judumo ir migracijos valdymo, 

įskaitant migrantų apsaugą, veiksmais. 

5. Pagal 1, 2 ir 3 komponentų 

INTERREG programas ERPF ir, kai 

taikytina, Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių įnašai taip pat gali būti skiriami 

konkrečiam INTERREG tikslui „saugesnė 

ir labiau apsaugota Europa“ siekti, ypač 

sienų kirtimo valdymo, judumo ir 

migracijos valdymo, įskaitant migrantų ir 

pabėgėlių, kuriems suteikta tarptautinė 

apsauga, apsaugą, ekonominę ir socialinę 

integraciją, veiksmais. 

 

Pakeitimas 86 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Dar 15 proc. ERPF ir, kai taikytina, 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių 

asignavimų pagal prioritetus, išskyrus 

techninę paramą, kiekvienai 1, 2 ir 3 

komponentų INTERREG programai 

sutelkiami konkrečiam INTERREG tikslui 

„geresnis INTERREG valdymas“ arba 

konkrečiam išorės INTERREG tikslui 

„saugesnė ir labiau apsaugota Europa“ 

siekti. 

2. Iki 15 % ERPF ir, kai taikytina, 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių 

asignavimų pagal prioritetus, išskyrus 

techninę paramą, kiekvienai 1, 2 ir 3 

komponentų INTERREG programai 

sutelkiama konkrečiam INTERREG tikslui 

„geresnis INTERREG valdymas“ ir iki 

10 % gali būti suteikiama konkrečiam 

išorės INTERREG tikslui „saugesnė ir 

labiau apsaugota Europa“ siekti. 

 

Pakeitimas 87 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Jeigu pagal 2A komponento 

INTERREG programą remiama 

makroregioninė strategija, visa ERPF ir, 

kai taikytina, Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių asignavimų suma pagal 

prioritetus, išskyrus techninę paramą, 

skiriama tos strategijos tikslams siekti. 

3. Jeigu pagal 1 arba 2 komponento 

INTERREG programą remiama 

makroregioninė strategija arba jūrų 

baseino strategija, bent 80 % ERPF ir, kai 

taikytina, Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių asignavimų sumos pagal 

prioritetus, išskyrus techninę paramą, 

skiriama tos strategijos tikslams siekti. 

 

Pakeitimas 88 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jeigu pagal 2B komponento 

INTERREG programą remiama 

makroregioninė strategija arba jūrų 

baseino strategija, ne mažiau kaip 

70 proc. viso ERPF ir, kai taikytina, 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių 

asignavimų sumos pagal prioritetus, 

išskyrus techninę paramą, skiriama tos 

strategijos tikslams siekti. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 89 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 15a straipsnis 

 Tarpregioninės investicijos į inovacijas 

 1. 9 straipsnio 5a dalyje (naujoje) 

nurodyti ištekliai skiriami naujai 

tarpregioninių investicijų į inovacijas 

iniciatyvai, kuri skiriama šiai veiklai: 

 a) bendriems inovacijų projektams, 

kuriais galima skatinti Europos vertės 

grandinių plėtrą, komercializuoti ir 
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plėtoti, 

 b) mokslininkams, įmonėms, pilietinės 

visuomenės organizacijoms ir viešojo 

administravimo institucijomis, įtrauktiems 

į nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu 

parengtas pažangiosios specializacijos ir 

socialinių inovacijų strategijas, sutelkti, 

 c) bandomiesiems projektams, kurių 

tikslas – rasti arba išbandyti naujus 

pažangiosios specializacijos strategijomis 

grindžiamus regionų ir vietos plėtros 

sprendimus, arba 

 d) keistis patirtimi inovacijų srityje, 

siekiant pasinaudoti regionų arba vietos 

plėtros srityje įgyta patirtimi. 

 2. Siekiant toliau laikytis Europos 

teritorinės sanglaudos principo, turint 

maždaug tokią pat finansinių išteklių dalį, 

šios investicijos daugiausia skiriamos tam, 

kad būtų kuriamos mažiau išsivysčiusių 

regionų sąsajos su pirmaujančiais 

regionais didinant regioninių inovacijų 

ekosistemų pajėgumus mažiau 

išsivysčiusiuose regionuose, siekiant 

integruoti ir didinti esamą ar naują ES 

vertę, ir gebėjimą dalyvauti partnerystėje 

su kitais regionais. 

 3. Šias investicijas Komisija įgyvendina 

taikydama tiesioginį arba netiesioginį 

valdymą. Jai padeda ekspertų grupė, 

nustatydama ilgalaikę darbo programą ir 

susijusius kvietimus teikti pasiūlymus. 

 4. Vykdant tarpregionines investicijas į 

inovacijas ERPF lėšomis remiama visa 

Sąjungos teritorija. Trečiosios šalys gali 

dalyvauti šiose investicijose, jeigu 

prisideda prie finansavimo išorės 

asignuotųjų pajamų forma. 

 

Pakeitimas 90 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) 

siekiama pagal INTERREG programas, 

vadovaujantis pasidalijamojo valdymo 

principu, išskyrus 3 komponentą, kurį 

visiškai arba iš dalies galima įgyvendinti 

pagal netiesioginio valdymo principą, ir 5 

komponentą, kuris įgyvendinamas pagal 

tiesioginio arba netiesioginio valdymo 

principą. 

1. Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) 

siekiama pagal INTERREG programas, 

vadovaujantis pasidalijamojo valdymo 

principu, išskyrus 3 komponentą, kurį 

visiškai arba iš dalies galima įgyvendinti 

pagal netiesioginio valdymo principą, 

pasikonsultavus su suinteresuotaisiais 

subjektais. 

 

Pakeitimas 91 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Dalyvaujančios valstybės narės ir, 

kai taikytina, trečiosios valstybės, 

valstybės partnerės arba UŠT rengia 

INTERREG programą vadovaudamosi 

priede pateikta forma, laikotarpiui nuo 

2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 

31 d. 

2. Dalyvaujančios valstybės narės ir, 

kai taikytina, trečiosios valstybės, 

valstybės partnerės, UŠT arba regioninės 

integracijos ir bendradarbiavimo 

organizacijos rengia INTERREG 

programą vadovaudamosi priede pateikta 

forma, laikotarpiui nuo 2021 m. sausio 1 d. 

iki 2027 m. gruodžio 31 d. 

 

Pakeitimas 92 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Rengdamos INTERREG programą 

dalyvaujančios valstybės narės 

bendradarbiauja su Reglamento (ES) 

[naujasis BNR] 6 straipsnyje nurodytais 

programos partneriais. 

Rengdamos INTERREG programą 

dalyvaujančios valstybės narės 

bendradarbiauja su Reglamento (ES) 

[naujasis BNR] 6 straipsnyje nurodytais 

programos partneriais. Rengdamos 

INTERREG programas, apimančias 

makroregionines ar jūrų baseinų 

strategijas, valstybės narės ir programos 

partneriai turėtų atsižvelgti į atitinkamų 

makroregioninių ir jūrų baseinų 
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strategijų teminius prioritetus ir 

konsultuotis su atitinkamais veikėjais. 

Valstybės narės ir programos partneriai 

sukuria ex ante mechanizmą siekiant 

užtikrinti, kad visi veikėjai makroregionų 

ir jūrų baseinų lygmeniu, Europos 

teritorinio bendradarbiavimo programos 

institucijos, regionai ir valstybės šio 

programavimo laikotarpio pradžioje kartu 

priimtų sprendimą dėl kiekvienos 

programos prioritetų. Šie prioritetai, kai 

aktualu, derinami su makroregionų arba 

jūrų baseinų strategijų veiksmų planais. 

 

Pakeitimas 93 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybė narė, kurioje yra numatoma 

vadovaujančioji institucija, pateikia 

INTERREG programą Komisijai iki [data, 

nuo įsigaliojimo datos praėjus devyniems 

mėnesiams] visų dalyvaujančių valstybių 

narių ir, kai taikytina, trečiųjų valstybių, 

valstybių partnerių arba UŠT vardu. 

Valstybė narė, kurioje yra numatoma 

vadovaujančioji institucija, pateikia vieną 

ar kelias INTERREG programas 

Komisijai iki [data, nuo įsigaliojimo datos 

praėjus dvylikai mėnesių] visų 

dalyvaujančių valstybių narių, ir, kai 

taikytina, trečiųjų valstybių, valstybių 

partnerių, UŠT arba regioninės 

integracijos ir bendradarbiavimo 

organizacijų vardu. 

 

Pakeitimas 94 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tačiau INTERREG programą, apimančią 

paramą iš Sąjungos išorės finansavimo 

priemonės lėšų, valstybė narė, kurioje yra 

numatoma vadovaujančioji institucija, 

pateikia ne vėliau kaip per šešis mėnesius 

nuo tos dienos, kai Komisija pagal 10 

straipsnio 1 dalį arba, jei taip reikalaujama, 

pagal atitinkamą pagrindinį vienos arba 

Tačiau INTERREG programą, apimančią 

paramą iš Sąjungos išorės finansavimo 

priemonės lėšų, valstybė narė, kurioje yra 

numatoma vadovaujančioji institucija, 

pateikia ne vėliau kaip per dvylika mėnesių 

nuo tos dienos, kai Komisija pagal 10 

straipsnio 1 dalį arba, jei taip reikalaujama, 

pagal atitinkamą pagrindinį vienos arba 
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kelių tokių Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių aktą patvirtina atitinkamą 

strateginį programavimo dokumentą. 

kelių tokių Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių aktą patvirtina atitinkamą 

strateginį programavimo dokumentą. 

 

Pakeitimas 95 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Kad programa būtų įgyvendinama 

veiksmingiau ir veiksmai būtų platesnio 

masto, deramai pagrįstais atvejais, 

susitarusi su Komisija, atitinkama valstybė 

narė gali nuspręsti perkelti iki [x] proc. 

ERPF asignavimo, skirto atitinkamai 

programai pagal investicijų į darbo vietų 

kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, to 

paties regiono INTERREG programoms. 

Perkelta suma sudaro atskirą prioritetą arba 

prioritetus. 

3. Kad programa būtų įgyvendinama 

veiksmingiau ir veiksmai būtų platesnio 

masto, atitinkama valstybė narė gali 

nuspręsti perkelti iki 20 proc. ERPF 

asignavimo, skirto atitinkamai programai 

pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir 

ekonomikos augimą tikslą, to paties 

regiono INTERREG programoms. 

Kiekviena valstybė narė Komisijai iš 

anksto praneša apie savo ketinimą 

pasinaudoti tokia perkėlimo galimybe ir 

Komisijai nurodo savo sprendimo 

motyvus. Perkelta suma sudaro atskirą 

prioritetą arba prioritetus. 

 

Pakeitimas 96 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies b punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) pagrindinių bendrų vystymosi 

uždavinių santrauka, atsižvelgiant į: 

b) pagrindinių bendrų vystymosi 

uždavinių santrauka, visų pirma 

atsižvelgiant į: 

 

Pakeitimas 97 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) bendrus investicijų poreikius, ii) bendrus investicijų poreikius, 

papildomumą su kitų formų parama ir 
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papildomumą su kitų formų parama; sinergiją, kurią galima užtikrinti; 

 

Pakeitimas 98 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) praeityje įgytą patirtį; iii) praeityje įgytą patirtį ir kaip į ją 

buvo atsižvelgta programoje; 

 

Pakeitimas 99 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) pasirinktų politikos tikslų ir 

konkrečių INTERREG tikslų, juos 

atitinkančių prioritetų, konkrečių tikslų ir 

paramos formų, siekiant, jei to reikia, 

pašalinti trūkstamas tarpvalstybinės 

infrastruktūros grandis, pagrindimas; 

c) pasirinktų politikos tikslų ir 

konkrečių INTERREG tikslų, juos 

atitinkančių prioritetų, siekiant, jei to 

reikia, pašalinti trūkstamas tarpvalstybinės 

infrastruktūros grandis, pagrindimas; 

 

Pakeitimas 100 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies e punkto i papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) su juo susijusių veiksmų rūšys, 

įskaitant planuojamų strateginės svarbos 

veiksmų sąrašą, numatomą jų indėlį 

siekiant konkrečių tikslų ir, kai taikytina, 

įgyvendinant makroregionines strategijas ir 

jūrų baseinų strategijas; 

i) su juo susijusių veiksmų rūšys, 

įskaitant planuojamų strateginės svarbos 

veiksmų sąrašą, numatomą jų indėlį 

siekiant konkrečių tikslų ir, kai taikytina, 

įgyvendinant makroregionines strategijas ir 

jūrų baseinų strategijas, taip pat 

atitinkamą kriterijų sąrašą bei 

atitinkamus skaidrios atrankos kriterijus, 

taikomus tokiam veiksmui; 
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Pakeitimas 101 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies e punkto iii papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) pagrindinės tikslinės grupės; Išbraukta. 

 

Pakeitimas 102 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies e punkto v papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

v) planuojamos naudoti finansinės 

priemonės; 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 103 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies a punkto iii papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) 2 komponento INTERREG 

programų, remiamų UŠTP lėšomis, – 

suma, suskirstyta pagal finansavimo 

priemones (ERPF ir Grenlandijos UŠTP); 

iii) 2 komponento INTERREG 

programų, remiamų UŠTP lėšomis, – 

suma, suskirstyta pagal finansavimo 

priemones (ERPF ir UŠTP); 

 

Pakeitimas 104 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) teikiant 4 dalies g punkto ii 

papunktyje nurodytoje lentelėje 

pateikiamą informaciją, įtraukiamos tik 

2021–2025 m. skirtos sumos. 

Išbraukta. 
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Pakeitimas 105 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 7 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) nustatoma jungtinio sekretoriato 

steigimo tvarka; 

b) nustatoma jungtinio sekretoriato ir, 

kai taikytina, pagalbinių valdymo 

struktūrų valstybėse narėse arba 

trečiosiose valstybėse steigimo tvarka; 

 

Pakeitimas 106 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija įvertina kiekvieną 

INTERREG programą ir tai, kaip ji atitinka 

Reglamentą (ES) [naujasis BNR], 

Reglamentą (ES) [naujasis ERPF] ir šį 

reglamentą ir, jei parama teikiama pagal 

Sąjungos išorės finansavimo priemones ir, 

jeigu to reikia, ar programa atitinka 10 

straipsnio 1 dalyje nurodytą daugiametį 

strateginį dokumentą arba atitinkamame 

vienos arba kelių šių priemonių 

pagrindiniame akte nurodytą atitinkamą 

strateginę programą. 

1. Komisija visiškai skaidriai įvertina 

kiekvieną INTERREG programą ir tai, 

kaip ji atitinka Reglamentą (ES) [naujasis 

BNR], Reglamentą (ES) [naujasis ERPF] ir 

šį reglamentą ir, jei parama teikiama pagal 

Europos Sąjungos išorės finansavimo 

priemones ir, jeigu to reikia, ar programa 

atitinka šio reglamento 10 straipsnio 1 

dalyje nurodytą daugiametį strateginį 

dokumentą arba atitinkamame vienos arba 

kelių šių priemonių pagrindiniame akte 

nurodytą atitinkamą strateginę programą. 

 

Pakeitimas 107 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Dalyvaujančios valstybės narės ir, 

kai taikytina, trečiosios valstybės, 

valstybės partnerės arba UŠT, 

atsižvelgdamos į Komisijos pastabas, 

peržiūri INTERREG programą. 

3. Dalyvaujančios valstybės narės ir, 

kai taikytina, trečiosios valstybės, 

valstybės partnerės, UŠT arba regioninės 

integracijos ir bendradarbiavimo 

organizacijos, atsižvelgdamos į Komisijos 

pastabas, peržiūri INTERREG programą. 
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Pakeitimas 108 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisija priima sprendimą 

įgyvendinimo aktu dėl INTERREG 

programos patvirtinimo ne vėliau kaip per 

šešis mėnesius nuo tos dienos, kai valstybė 

narė, kurioje yra numatoma 

vadovaujančioji institucija, pateikia tą 

programą. 

4. Komisija priima sprendimą 

įgyvendinimo aktu dėl INTERREG 

programos patvirtinimo ne vėliau kaip per 

tris mėnesius nuo tos dienos, kai valstybė 

narė, kurioje yra numatoma 

vadovaujančioji institucija, pateikia tos 

programos peržiūrėtą versiją. 

 

Pakeitimas 109 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybė narė, kurioje yra 

vadovaujančioji institucija, gali pateikti 

motyvuotą prašymą iš dalies keisti 

INTERREG programą, kartu pateikdama iš 

dalies pakeistą programą ir nurodydama 

numatomą pakeitimo poveikį tikslų 

siekimui. 

1. Pasikonsultavusi su vietos ir 

regionų institucijomis ir laikydamasi 

Reglamento (ES) .../...[naujasis BNR] 6 

straipsnio, valstybė narė, kurioje yra 

vadovaujančioji institucija, gali pateikti 

motyvuotą prašymą iš dalies keisti 

INTERREG programą, kartu pateikdama iš 

dalies pakeistą programą ir nurodydama 

numatomą pakeitimo poveikį tikslų 

siekimui. 

 

Pakeitimas 110 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija įvertina, kaip pakeitimas 

atitinka Reglamentą (ES) [naujasis BNR], 

Reglamentą (ES) [naujasis ERPF] ir šį 

reglamentą ir gali pateikti pastabas per tris 

mėnesius nuo pakeistos programos 

pateikimo. 

2. Komisija įvertina, kaip pakeitimas 

atitinka Reglamentą (ES) [naujasis BNR], 

Reglamentą (ES) [naujasis ERPF] ir šį 

reglamentą ir gali pateikti pastabas per 

vieną mėnesį nuo pakeistos programos 

pateikimo. 
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Pakeitimas 111 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Dalyvaujančios valstybės narės ir, 

kai taikytina, trečiosios valstybės, 

valstybės partnerės ir UŠT, atsižvelgdamos 

į Komisijos pastabas, peržiūri iš dalies 

pakeistą programą. 

3. Dalyvaujančios valstybės narės ir, 

kai taikytina, trečiosios valstybės, 

valstybės partnerės, UŠT arba regioninės 

integracijos ir bendradarbiavimo 

organizacijos, atsižvelgdamos į Komisijos 

pastabas, peržiūri iš dalies pakeistą 

programą. 

 

Pakeitimas 112 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisija patvirtina INTERREG 

programos pakeitimą ne vėliau kaip per 

šešis mėnesius nuo tada, kai valstybė narė 

ją pateikia. 

4. Komisija patvirtina INTERREG 

programos pakeitimą ne vėliau kaip per tris 

mėnesius nuo tada, kai valstybė narė ją 

pateikia. 

 

Pakeitimas 113 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Per programavimo laikotarpį valstybė narė 

gali perkelti iki 5 proc. pradinio prioritetui 

skirto asignavimo ir ne daugiau kaip 

3 proc. programos biudžeto kitam tos 

pačios INTERREG programos prioritetui. 

Pasikonsultavusi su vietos ir regionų 

institucijomis ir laikydamasi Reglamento 

(ES) .../...[naujasis BNR] 6 straipsnio, per 

programavimo laikotarpį valstybė narė gali 

perkelti iki 10 proc. pradinio prioritetui 

skirto asignavimo ir ne daugiau kaip 

5 proc. programos biudžeto kitam tos 

pačios INTERREG programos prioritetui. 

 

Pakeitimas 114 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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22 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Stebėsenos komitetas gali įsteigti vieną 

arba kelis (ypač kai yra paprogramių) 

iniciatyvinius komitetus, kurie atrenka 

veiksmus stebėsenos komiteto vardu. 

Stebėsenos komitetas gali įsteigti vieną 

arba kelis (ypač kai yra paprogramių) 

iniciatyvinius komitetus, kurie atrenka 

veiksmus stebėsenos komiteto vardu. 

Iniciatyviniai komitetai taiko partnerystės 

principą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 

.../... [naujojo BNR] 6 straipsnyje, ir 

įtraukia partnerius iš visų dalyvaujančių 

valstybių narių. 

 

Pakeitimas 115 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Prieš pirmą kartą pateikdama 

atrankos kriterijus stebėsenos komitetui 

arba, kai taikytina, iniciatyviniam 

komitetui, vadovaujančioji institucija 

konsultuojasi su Komisija ir atsižvelgia į 

Komisijos pastabas. Tokia pati tvarka 

taikoma šiuos kriterijus vėliau keičiant. 

3. Prieš pirmą kartą pateikdama 

atrankos kriterijus stebėsenos komitetui 

arba, kai taikytina, iniciatyviniam 

komitetui, vadovaujančioji institucija juos 

pateikia Komisijai. Tokia pati tvarka 

taikoma šiuos kriterijus vėliau keičiant. 

 

Pakeitimas 116 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Atrinkdamas veiksmus stebėsenos 

komitetas arba, kai taikytina, iniciatyvinis 

komitetas: 

4. Prieš stebėsenos komitetui arba, kai 

taikytina, iniciatyviniam komitetui 

atrenkant veiksmus, vadovaujančioji 

institucija: 

 

Pakeitimas 117 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Dokumente taip pat išdėstomi su 50 

straipsnyje nurodytu lėšų susigrąžinimu 

susiję pagrindinio partnerio 

įsipareigojimai. Įsipareigojimus apibrėžia 

stebėsenos komitetas. Tačiau pagrindinis 

partneris, kuris yra kitoje valstybėje narėje, 

trečiojoje valstybėje, valstybėje partnerėje 

arba UŠT negu partneris, neprivalo lėšų 

susigrąžinti teismine tvarka. 

Dokumente taip pat išdėstomi su 50 

straipsnyje nurodytu lėšų susigrąžinimu 

susiję pagrindinio partnerio 

įsipareigojimai. Su lėšų susigrąžinimu 

susijusias procedūras apibrėžia ir dėl jų 

susitaria stebėsenos komitetas. Tačiau 

pagrindinis partneris, kuris yra kitoje 

valstybėje narėje, trečiojoje valstybėje, 

valstybėje partnerėje arba UŠT negu 

partneris, neprivalo lėšų susigrąžinti 

teismine tvarka. 

 

Pakeitimas 118 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal 1, 2 ir 3 komponentus atrinktuose 

veiksmuose dalyvauja bent dviejų 

dalyvaujančių šalių dalyviai, iš kurių bent 

vienas yra iš valstybės narės. 

Pagal 1, 2 ir 3 komponentus atrinktuose 

veiksmuose dalyvauja bent dviejų 

dalyvaujančių šalių arba UŠT dalyviai, iš 

kurių bent vienas yra iš valstybės narės. 

 

Pakeitimas 119 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. INTERREG veiksmas gali būti 

įgyvendinamas vienoje šalyje, jeigu 

veiksmo paraiškoje nurodomas poveikis ir 

nauda programos teritorijai. 

2. INTERREG veiksmas gali būti 

įgyvendinamas vienoje šalyje arba UŠT, 

jeigu veiksmo paraiškoje nurodomas 

poveikis ir nauda programos teritorijai. 

 

Pakeitimas 120 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Partneriai bendradarbiauja rengdami, 

įgyvendindami, finansuodami INTERREG 

veiksmus ir sutelkdami darbuotojus jiems 

įgyvendinti. 

Partneriai bendradarbiauja rengdami ir 

įgyvendindami ir (arba) finansuodami 

INTERREG veiksmus, taip pat sutelkdami 

darbuotojus jiems įgyvendinti. 

Stengiamasi, kad vieno INTERREG 

veiksmo partnerių skaičius neviršytų 

dešimties. 

 

Pakeitimas 121 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Įgyvendinant 3 komponento INTERREG 

programų veiksmus, partneriai iš 

atokiausių regionų, trečiųjų valstybių, 

valstybių partnerių ir UŠT privalo 

bendradarbiauti tik trijose iš keturių 

pirmoje pastraipoje nurodytų sričių. 

Įgyvendinant 3 komponento INTERREG 

programų veiksmus, partneriai iš 

atokiausių regionų, trečiųjų valstybių, 

valstybių partnerių ir UŠT privalo 

bendradarbiauti tik dviejose iš keturių 

pirmoje pastraipoje nurodytų sričių. 

 

Pakeitimas 122 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tarpvalstybinis juridinis subjektas arba 

ETBG gali būti vienintelis partneris pagal 

1, 2 ir 3 komponentų INTERREG 

programų veiksmus, jeigu tarp jų narių yra 

partnerių bent iš dviejų dalyvaujančių 

šalių. 

Tarpvalstybinis juridinis subjektas arba 

ETBG gali būti vienintelis partneris pagal 

1, 2 ir 3 komponentų INTERREG 

programų veiksmus, jeigu tarp jų narių yra 

partnerių bent iš dviejų dalyvaujančių šalių 

arba UŠT. 

 

Pakeitimas 123 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tačiau, jei laikomasi 23 straipsnyje 

nustatytų sąlygų, vienintelis partneris gali 

būti registruotas toje programoje 

nedalyvaujančioje valstybėje narėje. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 124 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ERPF arba, kai taikytina, Sąjungos išorės 

finansavimo priemonės įnašas į mažų 

projektų fondą pagal INTERREG 

programą negali viršyti 20 000 000 EUR 

arba 15 proc. viso INTERREG programai 

skirto asignavimo, priklausomai nuo to, 

kuri suma yra mažesnė. 

Bendras ERPF arba, kai taikytina, 

Sąjungos išorės finansavimo priemonės 

įnašas į mažų projektų fondą arba fondus 

pagal INTERREG programą negali viršyti 

20 proc. viso INTERREG programai skirto 

asignavimo, o įnašas tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo INTERREG programų 

atveju yra ne mažesnis kaip 3 proc. viso 

asignavimo. 

 

Pakeitimas 125 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Mažų projektų fondo paramos 

gavėjas turi būti tarpvalstybinis juridinis 

subjektas arba ETBG. 

2. Mažų projektų fondo paramos 

gavėjas yra viešosios ar privatinės teisės 

subjektas, subjektas, turintis juridinio 

asmens statusą arba jo neturintis, arba 

fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų 

inicijavimą arba jų inicijavimą ir 

įgyvendinimą. 

 

Pakeitimas 126 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 5 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Paramos gavėjo lygmeniu 

susidariusios su mažų projektų fondo 

valdymu susijusios personalo ir 

netiesioginės išlaidos negali sudaryti 

daugiau kaip 20 proc. visų atitinkamo 

mažų projektų fondo tinkamų finansuoti 

išlaidų. 

5. Paramos gavėjo lygmeniu 

susidariusios su mažų projektų fondo arba 

fondų valdymu susijusios personalo ir 

kitos tiesioginės išlaidos pagal 39–42 

straipsniuose nurodytas išlaidų 

kategorijas ir netiesioginės išlaidos negali 

sudaryti daugiau kaip 20 proc. visų 

atitinkamo mažų projektų fondo ar tokių 

fondų tinkamų finansuoti išlaidų. 

 

Pakeitimas 127 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu mažam projektui skirtas viešasis 

įnašas neviršija 100 000 EUR, ERPF arba, 

kai taikytina, Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių įnašas teikiamas vieneto įkainių, 

fiksuotųjų sumų forma arba apima 

fiksuotąsias normas, išskyrus projektus, 

kuriems teikiama parama sudaro 

valstybės pagalbą. 

Jeigu mažam projektui skirtas viešasis 

įnašas neviršija 100 000 EUR, ERPF arba, 

kai taikytina, Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių įnašas teikiamas vieneto įkainių, 

fiksuotųjų sumų forma arba apima 

fiksuotąsias normas. 

 

Pakeitimas 128 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jei bendros visų veiksmų išlaidos neviršija 

100 000 EUR, paramos suma, skiriama 

vienam ar keliems mažiems projektams, 

gali būti nustatoma remiantis kiekvienu 

konkrečiu atveju parengtu biudžeto 

projektu, kuriam ex ante pritarė veiksmą 

atrinkusi įstaiga. 

 

Pakeitimas 129 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

25 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jei pagal 1 dalies a punktą 

nustatytoje tvarkoje nenurodyta kitaip, 

pagrindinis partneris užtikrina, kad kiti 

partneriai kuo greičiau gautų visą 

atitinkamo Sąjungos fondo įnašo sumą. 

Neatimamos ir neišskaičiuojamos jokios 

sumos ir neimamas joks specialus mokestis 

arba kitas lygiavertis mokestis, dėl kurio 

sumažėtų ta kitiems partneriams skirta 

suma. 

2. Jei pagal 1 dalies a punktą 

nustatytoje tvarkoje nenurodyta kitaip, 

pagrindinis partneris užtikrina, kad kiti 

partneriai gautų visą atitinkamo Sąjungos 

fondo įnašo sumą per visų partnerių 

sutartą laikotarpį ir laikantis tos pačios 

procedūros, kuri taikoma pagrindiniam 

partneriui. Neatimamos ir 

neišskaičiuojamos jokios sumos ir 

neimamas joks specialus mokestis arba 

kitas lygiavertis mokestis, dėl kurio 

sumažėtų ta kitiems partneriams skirta 

suma. 

 

Pakeitimas 130 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Bet kuris INTERREG programoje 

dalyvaujančios valstybės narės, trečiosios 

valstybės, valstybės partnerės arba UŠT 
paramos gavėjas gali būti paskirtas 

pagrindiniu partneriu. 

Bet kuris INTERREG programoje 

dalyvaujančios valstybės narės paramos 

gavėjas gali būti paskirtas pagrindiniu 

partneriu. 

 

Pakeitimas 131 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tačiau INTERREG programoje 

dalyvaujančios valstybės narės, trečiosios 

valstybės, valstybės partnerės arba UŠT 

gali susitarti, kad paramos iš ERPF arba 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių 

negaunantis partneris gali būti paskirtas 

pagrindiniu partneriu. 

Išbraukta. 
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Pakeitimas 132 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Techninė parama kiekvienai 

INTERREG programai atlyginama pagal 

fiksuotąsias normas, į kiekvieną mokėjimo 

prašymą pagal Reglamento (ES) [naujasis 

BNR] 85 straipsnio 3 dalies a arba c 

punktus įtrauktoms tinkamoms finansuoti 

išlaidoms atitinkamai pritaikius 2 dalyje 

nurodytas procentines dalis. 

1. Techninė parama kiekvienai 

INTERREG programai atlyginama pagal 

fiksuotąsias normas, 2021 ir 2022 m. 2 

dalyje nurodytas procentines dalis 

atitinkamai pritaikius išankstinio 

finansavimo metinėms dalims pagal šio 

reglamento 49 straipsnio 2 dalies a ir b 

punktus, o kitais metais – į kiekvieną 

mokėjimo prašymą pagal Reglamento (ES) 

[naujasis BNR] 85 straipsnio 3 dalies a 

arba c punktus įtrauktoms tinkamoms 

finansuoti išlaidoms. 

 

Pakeitimas 133 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pagal ERPF lėšomis remiamas 

vidaus tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

INTERREG programas – 6 %; 

a) pagal ERPF lėšomis remiamas 

vidaus tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

INTERREG programas – 7%; 

 

Pakeitimas 134 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) pagal ERPF, ir, kai taikytina, 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių 

lėšomis remiamas 2, 3 ir 4 komponentų 

INTERREG programas – 7 %. 

c) pagal ERPF, ir, kai taikytina, 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių 

lėšomis remiamas 2, 3 ir 4 komponentų 

INTERREG programas – 8 %. 

 

Pakeitimas 135 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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27 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Per tris mėnesius nuo pranešimo 

valstybei narei apie Komisijos sprendimą 

dėl INTERREG programos patvirtinimo 

dienos toje programoje dalyvaujančios 

valstybės narės ir, kai taikytina, trečiosios 

valstybės, valstybės partnerės ir UŠT, 

suderinusios su vadovaujančiąja institucija, 

įsteigia komitetą atitinkamos INTERREG 

programos įgyvendinimui stebėti (toliau – 

stebėsenos komitetas). 

1. Per tris mėnesius nuo pranešimo 

valstybei narei apie Komisijos sprendimą 

dėl INTERREG programos patvirtinimo 

dienos toje programoje dalyvaujančios 

valstybės narės ir, kai taikytina, trečiosios 

valstybės, valstybės partnerės, UŠT arba 

regioninės integracijos ir 
bendradarbiavimo organizacijos, 

suderinusios su vadovaujančiąja institucija, 

įsteigia komitetą atitinkamos INTERREG 

programos įgyvendinimui stebėti (toliau – 

stebėsenos komitetas). 

 

Pakeitimas 136 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Stebėsenos komitetui 

pirmininkauja valstybės narės, kurioje yra 

vadovaujančioji institucija, arba 

vadovaujančiosios institucijos atstovas. 

Išbraukta. 

Jeigu stebėsenos komiteto darbo tvarkos 

taisyklėse numatyta pirmininko rotavimo 

tvarka, stebėsenos komitetui gali 

pirmininkauti ir trečiosios valstybės, 

valstybės partnerės arba UŠT atstovas, o 

bendrapirmininkio funkcijas gali atlikti 

valstybės narės arba vadovaujančiosios 

institucijos atstovas ir atvirkščiai. 

 

 

Pakeitimas 137 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Vadovaujančioji institucija skelbia 

stebėsenos komiteto darbo tvarkos 

6. Vadovaujančioji institucija skelbia 

stebėsenos komiteto darbo tvarkos 
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taisykles ir visus duomenis ir informaciją, 

kuria keičiasi su stebėsenos komitetu, 35 

straipsnio 2 dalyje nurodytoje interneto 

svetainėje. 

taisykles, duomenų santrauką, informaciją 

ir visus sprendimus, kuriais keičiasi su 

stebėsenos komitetu, 35 straipsnio 2 dalyje 

nurodytoje interneto svetainėje. 

 

Pakeitimas 138 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Dėl kiekvienos INTERREG programos 

stebėsenos komiteto sudėties toje 

programoje dalyvaujančios valstybės narės 

susitaria tarpusavyje ir, kai taikytina, su 

trečiosiomis valstybėmis, valstybėmis 

partnerėmis ir UŠT ir užtikrina, kad jame 

būtų proporcingai atstovaujama 

atitinkamoms institucijoms ir tarpinėms 

institucijoms, taip pat kad jame dalyvautų 

Reglamento (ES) [naujasis BNR] 6 

straipsnyje nurodytų programos partnerių 

iš valstybių narių, trečiųjų valstybių, 

valstybių partnerių ir UŠT atstovai. 

Dėl kiekvienos INTERREG programos 

stebėsenos komiteto sudėties toje 

programoje dalyvaujančios valstybės narės 

gali susitarti tarpusavyje ir, kai taikytina, 

su trečiosiomis valstybėmis, valstybėmis 

partnerėmis ir UŠT ir siekia, kad jame būtų 

proporcingai atstovaujama atitinkamoms 

institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 

taip pat kad jame dalyvautų Reglamento 

(ES) [naujasis BNR] 6 straipsnyje nurodytų 

programos partnerių iš valstybių narių, 

trečiųjų valstybių, valstybių partnerių ir 

UŠT atstovai. 

 

Pakeitimas 139 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sudarant stebėsenos komitetą 

atsižvelgiama į atitinkamoje INTERREG 

programoje dalyvaujančių valstybių 

narių, trečiųjų valstybių, valstybių 

partnerių ir UŠT skaičių. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 140 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Į stebėsenos komitetą taip pat įtraukiami 

drauge sukurtų visos programos teritorijos 

arba jos dalies institucijų, įskaitant ETBG, 

atstovai. 

Į stebėsenos komitetą taip pat įtraukiami 

regionų ir vietos valdžios institucijų, taip 

pat kitų drauge sukurtų visos programos 

teritorijos arba jos dalies institucijų, 

įskaitant ETBG, atstovai. 

 

Pakeitimas 141 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vadovaujančioji institucija skelbia 

stebėsenos komiteto narių sąrašą 35 

straipsnio 2 dalyje nurodytoje interneto 

svetainėje. 

2. Vadovaujančioji institucija skelbia 

institucijų ar įstaigų, paskirtų stebėsenos 

komiteto narėmis, sąrašą 35 straipsnio 2 

dalyje nurodytoje interneto svetainėje. 

 

Pakeitimas 142 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisijos atstovai dalyvauja 

stebėsenos komiteto veikloje patariamąja 

teise. 

3. Komisijos atstovai gali dalyvauti 

stebėsenos komiteto veikloje patariamąja 

teise. 

 

Pakeitimas 143 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Visoje programos įgyvendinimo 

teritorijoje įsteigtų arba tam tikrą jos dalį 

apimančių įstaigų, įskaitant ETBG, 

atstovai gali dalyvauti stebėsenos komiteto 

veikloje atlikdami patariamąją funkciją. 
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Pakeitimas 144 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 1 dalies g punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) jei tai aktualu, pažangą, padarytą 

stiprinant viešojo sektoriaus institucijų ir 

paramos gavėjų administracinius 

gebėjimus. 

g) jei tai aktualu, pažangą, padarytą 

stiprinant viešojo sektoriaus institucijų ir 

paramos gavėjų administracinius 

gebėjimus, ir prireikus pasiūlo tolesnes 

paramos priemones. 

 

Pakeitimas 145 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) veiksmų atrankos metodiką ir 

kriterijus, įskaitant visus jų pakeitimus, 

prieš tai, vadovaujantis 22 straipsnio 2 

dalimi ir nepažeidžiant Reglamento (ES) 

[naujasis BNR] 27 straipsnio 3 dalies b, c ir 

d punktų, pasikonsultavęs su Komisija; 

a) veiksmų atrankos metodiką ir 

kriterijus, įskaitant visus jų pakeitimus, 

prieš tai, vadovaujantis šio reglamento 22 

straipsnio 2 dalimi ir nepažeidžiant 

Reglamento (ES) [naujasis BNR] 27 

straipsnio 3 dalies b, c ir d punktų, prieš tai 

pateikus juos Komisijai; 

 

Pakeitimas 146 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisijos prašymu vadovaujančioji 

institucija per vieną mėnesį pateikia 

Komisijai informaciją apie 29 straipsnio 1 

dalyje nurodytus aspektus: 

2. Komisijos prašymu vadovaujančioji 

institucija per tris mėnesius pateikia 

Komisijai informaciją apie 29 straipsnio 1 

dalyje nurodytus aspektus: 

 

Pakeitimas 147 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekviena vadovaujančioji institucija 

elektroniniu būdu pateikia Komisijai 

atitinkamos INTERREG programos 

suvestinius duomenis iki kiekvienų metų 

sausio 31 d., kovo 31 d., gegužės 31 d., 

liepos 31 d., rugsėjo 30 d. ir lapkričio 

30 d. pagal Reglamento (ES) 

Nr. [naujasis BNR] [VII] priede pateiktą 

formą. 

Kiekviena vadovaujančioji institucija 

elektroniniu būdu pagal šio Reglamento 

(ES) Nr. [naujasis BNR] [VII] priede 

pateiktą formą pateikia Komisijai 

atitinkamos INTERREG programos 

duomenis, nurodytus šio reglamento 31 

straipsnio 2 dalies a punkte, iki kiekvienų 

metų sausio 31 d., gegužės 31 d. ir rugsėjo 

30 d., o duomenis, nurodytus šio 

reglamento 31 straipsnio 2 dalies b 

punkte, – vieną kartą per metus. 

 

Pakeitimas 148 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Duomenų perdavimas atliekamas 

naudojant esamas duomenų teikimo 

sistemas, jeigu pasitvirtino, kad šios 

sistemos buvo patikimos ankstesniu 

programavimo laikotarpiu. 

 

Pakeitimas 149 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) atrinktų INTERREG veiksmų 

produkto ir rezultato rodiklių vertės ir 

INTERREG veiksmais pasiektos vertės. 

b) atrinktų INTERREG veiksmų 

produkto ir rezultato rodiklių vertės ir 

INTERREG užbaigtais veiksmais 

pasiektos vertės. 

 

Pakeitimas 150 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Reglamento (ES) [naujasis ERPF] 

[I] priede nustatyti bendri produkto ir 

rezultato rodikliai; jei reikia, konkretūs 

programos produkto ir rezultato rodikliai 
naudojami pagal Reglamento (ES) 

[naujasis BNR] 12 straipsnio 1 dalį, šio 

reglamento 17 straipsnio 3 dalies d punkto 

ii papunktį ir 31 straipsnio 2 dalies b 

punktą. 

1. Reglamento (ES) [naujasis ERPF] 

[I] priede nustatyti bendri produkto ir 

rezultato rodikliai, kurie labiausiai tinka 

matuoti pažangai siekiant Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo 

(INTERREG) programos tikslų, 
naudojami pagal Reglamento (ES) 

[naujasis BNR] 12 straipsnio 1 dalį, šio 

reglamento 17 straipsnio 4 dalies e punkto 

ii papunktį ir 31 straipsnio 2 dalies b 

punktą. 

 

Pakeitimas 151 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Prireikus ir vadovaujančiosios 

institucijos tinkamai pagrįstais atvejais, 

konkretūs programos produkto ir 

rezultato rodikliai naudojami papildomai 

prie rodiklių, kurie buvo atrinkti laikantis 

1 dalies. 

 

Pakeitimas 152 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vadovaujančioji institucija atlieka 

kiekvienos INTERREG programos 

vertinimus. Per kiekvieną vertinimą 

vertinamas programos veiksmingumas, 

rezultatyvumas, aktualumas, darnumas ir 

ES pridėtinė vertė, taip siekiant pagerinti 

atitinkamos INTERREG programos 

struktūrą ir įgyvendinimą. 

1. Vadovaujančioji institucija atlieka 

kiekvienos INTERREG programos 

vertinimus, tačiau ne dažniau kaip kartą 

per metus. Per kiekvieną vertinimą 

vertinamas programos veiksmingumas, 

rezultatyvumas, aktualumas, darnumas ir 

ES pridėtinė vertė, taip siekiant pagerinti 

atitinkamos INTERREG programos 

struktūrą ir įgyvendinimą. 
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Pakeitimas 153 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Vadovaujančioji institucija 

užtikrina, kad būtų įdiegtos reikiamos 

procedūros, pagal kurias būtų rengiami ir 

renkami vertinimams atlikti reikalingi 

duomenys. 

4. Vadovaujančioji institucija siekia 

užtikrinti, kad būtų įdiegtos reikiamos 

procedūros, pagal kurias būtų rengiami ir 

renkami vertinimams atlikti reikalingi 

duomenys. 

 

Pakeitimas 154 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Taikomos Reglamento (ES) 

[naujasis BNR] [44] straipsnio [2–7] dalys 

dėl vadovaujančiosios institucijos 

atsakomybės sričių. 

3. Taikomos Reglamento (ES) 

[naujasis BNR] [44] straipsnio [2–6] dalys 

dėl vadovaujančiosios institucijos 

atsakomybės sričių. 

 

Pakeitimas 155 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) iš karto, kai INTERREG veiksmas, 

į kurį įeina fizinės investicijos arba įrangos 

pirkimas ir kurio vertė viršija 

100 000 EUR, pradedamas įgyvendinti 

fiziškai, matomoje vietoje kabina viešus 

plakatus arba stato stendus; 

c) iš karto, kai INTERREG veiksmas, 

į kurį įeina fizinės investicijos arba įrangos 

pirkimas ir kurio vertė viršija 50 000 EUR, 

pradedamas įgyvendinti fiziškai, matomoje 

vietoje kabina viešus plakatus arba stato 

stendus; 

 

Pakeitimas 156 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos d punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) vykdant INTERREG veiksmus, 

kurie nepatenka į c punktą, matomoje 

vietoje kabina bent vieną ne mažesnio kaip 

A3 formato spausdintą plakatą arba 

elektroninį ekraną su informacija apie 

INTERREG veiksmą ir jame pažymi iš 

INTERREG fondo gaunamą paramą; 

d) vykdant INTERREG veiksmus, 

kurie nepatenka į c punktą, matomoje 

vietoje kabina bent vieną ne mažesnio kaip 

A2 formato spausdintą plakatą ir, kai 

taikytina, elektroninį ekraną su informacija 

apie INTERREG veiksmą ir jame pažymi 

iš INTERREG fondo gaunamą paramą; 

 

Pakeitimas 157 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) vykdant strateginės svarbos 

veiksmus ir veiksmus, kurių bendros 

išlaidos viršija 10 000 000 EUR, 

organizuojant komunikacijos renginį, kai 

jame laiku dalyvauja Komisija ir atsakinga 

vadovaujančioji institucija. 

e) vykdant strateginės svarbos 

veiksmus ir veiksmus, kurių bendros 

išlaidos viršija 5 000 000 EUR, 

organizuojant komunikacijos renginį, kai 

jame laiku dalyvauja Komisija ir atsakinga 

vadovaujančioji institucija. 

 

Pakeitimas 158 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Jeigu paramos gavėjas nevykdo 

Reglamento (ES) [naujasis BNR] [42] 

straipsnio arba šio straipsnio 1 ir 2 dalyje 

išdėstytų įsipareigojimų, valstybė narė 

pritaiko finansinę pataisą – 5 proc. 

sumažina iš fondų atitinkamam veiksmui 

skirtą paramą. 

6. Jeigu paramos gavėjas nevykdo 

Reglamento (ES) [naujasis BNR] [42] 

straipsnio arba šio straipsnio 1 ir 2 dalyje 

išdėstytų įsipareigojimų ar laiku neištaiso 

padėties, vadovaujančioji institucija 

pritaiko finansinę pataisą – 5 proc. 

sumažina iš fondų atitinkamam veiksmui 

skirtą paramą. 

 

Pakeitimas 159 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 straipsnio 3 dalies c punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) taikant fiksuotąją normą pagal 

Reglamento (ES) [naujasis BNR] [50] 

straipsnio [1] dalį. 

c) veiksmo tiesioginės personalo 

išlaidos gali būti apskaičiuojamos kaip 

fiksuotoji norma, kurią sudaro iki 

20 proc. tiesioginių išlaidų, išskyrus 

tiesiogines personalo išlaidas, nenustatant 

reikalavimo valstybei narei atlikti 

skaičiavimus siekiant nustatyti taikomą 

normą. 

 

Pakeitimas 160 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 straipsnio 5 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) mėnesio bendrąsias darbo išlaidas 

padalijus iš įdarbinimo dokumente 

nustatyto valandomis išreikšto mėnesio 

darbo laiko arba 

a) paskiausiai dokumentuotas 

mėnesio bendrąsias darbo išlaidas 

padalijus iš atitinkamo asmens įdarbinimo 

sutartyje nurodyto mėnesio darbo laiko 

pagal galiojančius teisės aktus ir 

Reglamento (ES) .../... [naujasis BNR] 50 

straipsnio 2 dalies b punktą arba 

 

Pakeitimas 161 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Su asmenimis, kurie pagal 

įdarbinimo dokumentą dirba valandinio 

darbo principu, susijusios išlaidos 

darbuotojams yra tinkamos finansuoti, 

įgyvendinant veiksmą faktiškai dirbtų 

valandų skaičiui, remiantis darbo laiko 

registravimo sistema, pritaikius įdarbinimo 

dokumente suderintą valandinį įkainį. 

6. Su asmenimis, kurie pagal 

įdarbinimo dokumentą dirba valandinio 

darbo principu, susijusios išlaidos 

darbuotojams yra tinkamos finansuoti, 

įgyvendinant veiksmą faktiškai dirbtų 

valandų skaičiui, remiantis darbo laiko 

registravimo sistema, pritaikius įdarbinimo 

dokumente suderintą valandinį įkainį. Jei 

dar nėra įtrauktos į suderintą valandinį 

įkainį, darbo užmokesčio išlaidos, 

nurodytos 38 straipsnio 2 dalies b punkte, 

gali būti pridedamos prie to valandinio 

įkainio pagal taikomus nacionalinės teisės 

aktus. 
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Pakeitimas 162 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Biuro ir administracines išlaidas sudaro tik 

šios išlaidos: 

Biuro ir administracines išlaidas sudaro tik 

ne daugiau kaip 15 % visų veiksmo 

tiesioginių išlaidų ir šios išlaidos: 

 

Pakeitimas 163 

Pasiūlymas dėl reglamento 

40 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Paramos gavėjo darbuotojo 

tiesiogiai apmokėtos šiame straipsnyje 

nurodytos išlaidos pagrindžiamos įrodymu, 

kad paramos gavėjas atlygino darbuotojo 

išlaidas. 

4. Paramos gavėjo darbuotojo 

tiesiogiai apmokėtos šiame straipsnyje 

nurodytos išlaidos pagrindžiamos įrodymu, 

kad paramos gavėjas atlygino darbuotojo 

išlaidas. Ta išlaidų kategorija gali būti 

naudojama veiksmus atliekančių 

darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų 

subjektų kelionių išlaidoms, siekiant 

įgyvendinti ir skatinti INTERREG 

veiksmus ir programą. 

 

Pakeitimas 164 

Pasiūlymas dėl reglamento 

40 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pagal veiksmą patirtas kelionės ir 

apgyvendinimo išlaidas galima 

apskaičiuoti taikant fiksuotąją normą, kurią 

sudaro iki 15 proc. tiesioginių išlaidų, 

išskyrus tiesiogines išlaidas darbuotojams. 

5. Pagal veiksmą patirtas kelionės ir 

apgyvendinimo išlaidas galima 

apskaičiuoti taikant fiksuotąją normą, kurią 

sudaro iki 15 proc. tiesioginių išlaidų 

darbuotojams. 
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Pakeitimas 165 

Pasiūlymas dėl reglamento 

41 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Išorės ekspertų ir paslaugų išlaidas sudaro 

tik šios viešosios ar privatinės teisės 

subjekto arba fizinio asmens, kuris nėra 

veiksmo paramos gavėjas, teikiamos 

paslaugos ir ekspertų žinios: 

Išorės ekspertų ir paslaugų išlaidas, be kita 

ko, sudaro šios viešosios ar privatinės 

teisės subjekto arba fizinio asmens, kuris 

nėra veiksmo paramos gavėjas, įskaitant 

visus partnerius, teikiamos paslaugos ir 

ekspertų žinios: 

 

Pakeitimas 166 

Pasiūlymas dėl reglamento 

41 straipsnio 1 pastraipos o punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

o) išorės ekspertų, pranešėjų, 

susitikimų pirmininkų ir paslaugų teikėjų 
kelionė ir apgyvendinimas; 

o) išorės ekspertų kelionė ir 

apgyvendinimas; 

 

Pakeitimas 167 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Įrangos pirkimo, nuomos ar 

išperkamosios nuomos išlaidas, kurios nėra 

apmokamos pagal 39 straipsnį, sudaro tik: 

1. Įrangos pirkimo, nuomos ar 

išperkamosios nuomos išlaidas, kurios nėra 

apmokamos pagal 39 straipsnį, be kita ko, 

sudaro: 

 

Pakeitimas 168 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 straipsnio 1 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) žemės pirkimas pagal Reglamento 

(ES) [naujasis BNR] [58 straipsnio 1 dalies 

a) žemės pirkimas pagal Reglamento 

(ES) [naujasis BNR] [58 straipsnio 1 dalies 
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c punktą]; b punktą]; 

 

Pakeitimas 169 

Pasiūlymas dėl reglamento 

44 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. INTERREG programoje 

dalyvaujančios valstybės narės ir, kai 

taikytina, trečiosios valstybės, valstybės 

partnerės ir UŠT, laikydamosi Reglamento 

(ES) [naujasis BNR] [65] straipsnio 

nuostatų, paskiria vieną vadovaujančiąją 

instituciją ir vieną audito instituciją. 

1. INTERREG programoje 

dalyvaujančios valstybės narės ir, kai 

taikytina, trečiosios valstybės, valstybės 

partnerės, UŠT ir regioninės integracijos 

ir bendradarbiavimo organizacijos, 

laikydamosi Reglamento (ES) [naujasis 

BNR] [65] straipsnio nuostatų, paskiria 

vieną vadovaujančiąją instituciją ir vieną 

audito instituciją. 

 

Pakeitimas 170 

Pasiūlymas dėl reglamento 

44 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vadovaujančioji institucija ir audito 

institucija turi būti įsteigtos toje pačioje 

valstybėje narėje. 

2. Vadovaujančioji institucija ir audito 

institucija gali būti įsteigtos toje pačioje 

valstybėje narėje. 

 

Pakeitimas 171 

Pasiūlymas dėl reglamento 

44 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pagal 2B komponento INTERREG 

programą arba pagal 1 komponento 

INTERREG programą, jei ji apima ilgas 

sienas, kurių teritorijose vystymosi 

uždaviniai ir poreikiai yra skirtingi, 

INTERREG programoje dalyvaujančios 

valstybės narės ir, kai taikytina, trečiosios 

valstybės, valstybės partnerės ir UŠT gali 

5. Pagal 1 komponento INTERREG 

programą, jei ji apima ilgas sienas, kurių 

teritorijose vystymosi uždaviniai ir 

poreikiai yra skirtingi, INTERREG 

programoje dalyvaujančios valstybės narės 

ir, kai taikytina, trečiosios valstybės, 

valstybės partnerės ir UŠT gali apibrėžti 

programos dalių teritorijas. 
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apibrėžti programos dalių teritorijas. 

 

Pakeitimas 172 

Pasiūlymas dėl reglamento 

44 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Jeigu vadovaujančioji institucija 

pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 

[65] straipsnio [3] dalį paskiria tarpinę 

instituciją, tarpinė institucija vykdo šias 

funkcijas daugiau negu vienoje 

dalyvaujančioje valstybėje narėje arba, kai 

taikytina, trečiojoje valstybėje, valstybėje 

partnerėje arba UŠT. 

6. Jeigu vadovaujančioji institucija 

pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 

[65] straipsnio [3] dalį paskiria vieną arba 

kelias tarpines institucijas, atitinkama 

tarpinė institucija arba institucijos vykdo 

šias funkcijas daugiau negu vienoje 

dalyvaujančioje valstybėje narėje arba 

kiekviena savo valstybėje narėje, arba, kai 

taikytina, trečiojoje valstybėje, valstybėje 

partnerėje arba UŠT. 

 

Pakeitimas 173 

Pasiūlymas dėl reglamento 

45 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 

.../... [naujasis BNR] 87 straipsnio 2 

dalies, Komisija kaip tarpinius mokėjimus 

atlygina 100 proc. į mokėjimo prašymą 

įtrauktų sumų, kurios susidaro taikant 

programos bendro finansavimo normą 

atitinkamai visoms tinkamoms finansuoti 

išlaidoms arba viešajam įnašui. 

 

Pakeitimas 174 

Pasiūlymas dėl reglamento 

45 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Jei vadovaujančioji institucija 

neatlieka tikrinimo pagal Reglamento 

(ES) .../... [naujasis BNR] 68 straipsnio 1 
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dalies a punktą visoje programos 

įgyvendinimo teritorijoje, kiekviena 

valstybė narė paskiria įstaigą arba 

asmenį, atsakingą už tokio patikrinimo 

atlikimą, per kurį tikrinami jos teritorijoje 

esantys naudos gavėjai. 

 

Pakeitimas 175 

Pasiūlymas dėl reglamento 

45 straipsnio 1 c dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1c. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 

.../... [naujasis BNR] 92 straipsnio, 

INTERREG programoms netaikoma 

metinė sąskaitų patvirtinimo procedūra. 

Sąskaitos patvirtinamas programos 

pabaigoje, remiantis galutine veiklos 

rezultatų ataskaita. 

 

Pakeitimas 176 

Pasiūlymas dėl reglamento 

48 straipsnio 7 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Jeigu 6 dalyje nurodytas bendras 

ekstrapoliuotas klaidų lygis viršija 2 proc. 

visų deklaruotų INTERREG programų, 

įtrauktų į tiriamąją visumą, iš kurios 

atrinkta bendra imtis, išlaidų, 

atsižvelgdama į finansines korekcijas, 

kurias atitinkamos INTERREG programų 

institucijos pritaikė už konkrečius 

pažeidimus, nustatytus per veiksmų, 

atrinktų pagal 1 dalį, auditą, Komisija 

apskaičiuoja bendrą likutinį klaidų lygį. 

7. Jeigu 6 dalyje nurodytas bendras 

ekstrapoliuotas klaidų lygis viršija 

3,5 proc. visų deklaruotų INTERREG 

programų, įtrauktų į tiriamąją visumą, iš 

kurios atrinkta bendra imtis, išlaidų, 

atsižvelgdama į finansines korekcijas, 

kurias atitinkamos INTERREG programų 

institucijos pritaikė už konkrečius 

pažeidimus, nustatytus per veiksmų, 

atrinktų pagal 1 dalį, auditą, Komisija 

apskaičiuoja bendrą likutinį klaidų lygį. 

 

Pakeitimas 177 

Pasiūlymas dėl reglamento 

48 straipsnio 8 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Jeigu 7 dalyje nurodytas bendras 

likutinis klaidų lygis viršija 2 proc. 

deklaruotų INTERREG programų, įtrauktų 

į tiriamąją visumą, iš kurios atrinkta bendra 

imtis, išlaidų, Komisija nusprendžia, ar 

reikia prašyti, kad konkrečios INTERREG 

programos arba INTERREG programų 

grupės, su kuriomis susiję daugiausia 

klaidų, audito institucija atliktų papildomą 

audito darbą ir papildomai įvertintų klaidų 

lygį bei reikalingas INTERREG programų, 

kurias paveikė nustatyti pažeidimai, 

taisomąsias priemones. 

8. Jeigu 7 dalyje nurodytas bendras 

likutinis klaidų lygis viršija 3,5 proc. 

deklaruotų INTERREG programų, įtrauktų 

į tiriamąją visumą, iš kurios atrinkta bendra 

imtis, išlaidų, Komisija nusprendžia, ar 

reikia prašyti, kad konkrečios INTERREG 

programos arba INTERREG programų 

grupės, su kuriomis susiję daugiausia 

klaidų, audito institucija atliktų papildomą 

audito darbą ir papildomai įvertintų klaidų 

lygį bei reikalingas INTERREG programų, 

kurias paveikė nustatyti pažeidimai, 

taisomąsias priemones. 

 

Pakeitimas 178 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 2021 m.: 1%; a) 2021 m.: 3 %; 

 

Pakeitimas 179 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) 2022 m.: 1%; b) 2022 m.: 2,25 %; 

 

Pakeitimas 180 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) 2023 m.: 1%; c) 2023 m.: 2,25 %; 
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Pakeitimas 181 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) 2024 m.: 1%; d) 2024 m.: 2,25 %; 

 

Pakeitimas 182 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 2 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) 2025 m.: 1%; e) 2025 m.: 2,25 %; 

 

Pakeitimas 183 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 2 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) 2026 m.: 1%; f) 2026 m.: 2,25 %; 

 

Pakeitimas 184 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu išorės tarpvalstybinės INTERREG 

programos remiamos ERPF ir PNPP III TB 

arba KPTBP TB lėšomis, visų fondų, iš 

kurių remiama INTERREG programa, 

išankstinis finansavimas mokamas 

remiantis Reglamento (ES) Nr. [PNPP III], 

Nr. [KPTBP] arba pagal juos priimto akto 

nuostatomis. 

Jeigu išorės INTERREG programos 

remiamos ERPF ir PNPP III TB arba 

KPTBP TB lėšomis, visų fondų, iš kurių 

remiama INTERREG programa, 

išankstinis finansavimas mokamas 

remiantis Reglamento (ES) Nr. [PNPP III], 

Nr. [KPTBP] arba pagal juos priimto akto 

nuostatomis. 
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Pakeitimas 185 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei per 24 mėnesius nuo tos dienos, kai 

Komisija sumokėjo pirmą išankstinio 

finansavimo sumos dalį, tarpvalstybinės 

INTERREG programos mokėjimo 

prašymas nepateikiamas, visa išankstinio 

finansavimo suma grąžinama Komisijai. 

Tokia grąžinta suma sudaro vidaus 

asignuotąsias pajamas ir dėl jos 

nemažinama ERPF, PNPP III TB arba 

KPTBP TB lėšomis programai skiriama 

parama. 

Jei per 36 mėnesius nuo tos dienos, kai 

Komisija sumokėjo pirmą išankstinio 

finansavimo sumos dalį, tarpvalstybinės 

INTERREG programos mokėjimo 

prašymas nepateikiamas, visa išankstinio 

finansavimo suma grąžinama Komisijai. 

Tokia grąžinta suma sudaro vidaus 

asignuotąsias pajamas ir dėl jos 

nemažinama ERPF, PNPP III TB arba 

KPTBP TB lėšomis programai skiriama 

parama. 

 

Pakeitimas 186 

Pasiūlymas dėl reglamento 

VIII skyriaus pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Trečiųjų valstybių, valstybių partnerių arba 

UŠT dalyvavimas INTERREG programose 

pagal pasidalijamojo valdymo principą 

Trečiųjų valstybių, valstybių partnerių, 

UŠT arba regioninės integracijos ir 

bendradarbiavimo organizacijų 
dalyvavimas INTERREG programose 

pagal pasidalijamojo valdymo principą 

 

Pakeitimas 187 

Pasiūlymas dėl reglamento 

51 straipsnio 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

I–VII ir X skyrių nuostatos taikomos 

INTERREG programose dalyvaujančioms 

trečiosioms valstybėms, valstybėms 

partnerėms arba UŠT laikantis specialiųjų 

šio skyriaus nuostatų. 

I–VII ir X skyrių nuostatos taikomos 

INTERREG programose dalyvaujančioms 

trečiosioms valstybėms, valstybėms 

partnerėms, UŠT arba regioninės 

integracijos ir bendradarbiavimo 

organizacijoms laikantis specialiųjų šio 

skyriaus nuostatų. 
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Pakeitimas 188 

Pasiūlymas dėl reglamento 

52 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. INTERREG programoje 

dalyvaujančios trečiosios valstybės, 

valstybės partnerės ir UŠT skiria 

darbuotojus į tos programos jungtinį 

sekretoriatą, savo teritorijoje įsteigia vietos 

padalinį arba padaro ir viena, ir kita. 

3. INTERREG programoje 

dalyvaujančios trečiosios valstybės, 

valstybės partnerės ir UŠT gali skirti 

darbuotojus į programos jungtinį 

sekretoriatą arba, sutarusios su 

vadovaujančiąja institucija, savo 

teritorijoje įsteigia jungtinio sekretoriato 

vietos padalinį, arba padaro ir viena, ir kita. 

 

Pakeitimas 189 

Pasiūlymas dėl reglamento 

52 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Nacionalinė institucija arba 

INTERREG programos komunikacijų 

pareigūnui prilygstantis subjektas pagal 35 

straipsnio 1 dalį padeda vadovaujančiajai 

institucijai ir partneriams atitinkamoje 

trečiojoje valstybėje, valstybėje partnerėje 

arba UŠT atlikti 35 straipsnio 2–7 dalyse 

nurodytas funkcijas. 

4. Nacionalinė institucija arba 

INTERREG programos komunikacijų 

pareigūnui prilygstantis subjektas pagal 35 

straipsnio 1 dalį gali padėti 

vadovaujančiajai institucijai ir partneriams 

atitinkamoje trečiojoje valstybėje, 

valstybėje partnerėje arba UŠT atlikti 35 

straipsnio 2–7 dalyse nurodytas funkcijas. 

 

Pakeitimas 190 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. ERPF ir vienos arba kelių Sąjungos 

išorės finansavimo priemonių įnašais 

remiamos 2 ir 4 komponentų INTERREG 

programos įgyvendinamos pagal 

pasidalijamojo valdymo principą ir 

valstybėse narėse, ir kiekvienoje 

dalyvaujančioje trečiojoje valstybėje arba 

valstybėje partnerėje, o 3 komponento 

2. ERPF ir vienos arba kelių Sąjungos 

išorės finansavimo priemonių įnašais 

remiamos 2 ir 4 komponentų INTERREG 

programos įgyvendinamos pagal 

pasidalijamojo valdymo principą ir 

valstybėse narėse, ir kiekvienoje 

dalyvaujančioje trečiojoje valstybėje, 

valstybėje partnerėje arba UŠT, o 3 
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INTERREG programos – kiekvienoje 

UŠT, nepriklausomai nuo to, ar ji gauna 

paramą iš vienos arba kelių Sąjungos išorės 

finansavimo priemonių lėšų. 

komponento INTERREG programos – 

kiekvienoje UŠT, nepriklausomai nuo to, 

ar ji gauna paramą iš vienos arba kelių 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių 

lėšų. 

 

Pakeitimas 191 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pagal pasidalijamojo valdymo 

principą ir valstybėse narėse, ir kiekvienoje 

dalyvaujančioje trečiojoje valstybėje arba 

UŠT; 

a) pagal pasidalijamojo valdymo 

principą ir valstybėse narėse, ir kiekvienoje 

dalyvaujančioje trečiojoje valstybėje arba 

UŠT arba trečiųjų valstybių, esančių 

regioninės organizacijos dalimi, grupėje; 

 

Pakeitimas 192 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) valdant vieno ar kelių veiksmų 

ERPF išlaidas už Sąjungos ribų – pagal 

pasidalijamojo valdymo principą tik 

valstybėse narėse ir kiekvienoje 

dalyvaujančioje trečiojoje valstybėje arba 

UŠT, o valdant vienos arba kelių Sąjungos 

išorės finansavimo priemonių įnašus – 

pagal netiesioginio valdymo principą; 

b) valdant vieno ar kelių veiksmų 

ERPF išlaidas už Sąjungos ribų – pagal 

pasidalijamojo valdymo principą tik 

valstybėse narėse ir kiekvienoje 

dalyvaujančioje trečiojoje valstybėje arba 

UŠT arba trečiųjų valstybių, esančių 

regioninės organizacijos dalimi, grupėje, 

o valdant vienos arba kelių Sąjungos išorės 

finansavimo priemonių įnašus – pagal 

netiesioginio valdymo principą; 

 

Pakeitimas 193 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) pagal netiesioginio valdymo 

principą ir valstybėse narėse, ir kiekvienoje 

c) pagal netiesioginio valdymo 

principą ir valstybėse narėse, ir kiekvienoje 
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dalyvaujančioje trečiojoje valstybėje arba 

UŠT. 

dalyvaujančioje trečiojoje valstybėje arba 

UŠT arba trečiųjų valstybių, esančių 

regioninės organizacijos dalimi, grupėje; 

 

Pakeitimas 194 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu visos 3 komponento INTERREG 

programos arba jų dalis įgyvendinamos 

pagal netiesioginio valdymo principą, 

taikomas 60 straipsnis. 

Jeigu visos 3 komponento INTERREG 

programos arba jų dalis įgyvendinamos 

pagal netiesioginio valdymo principą, 

reikalingas išankstinis atitinkamų 

valstybių narių ir regionų susitarimas, ir 

taikomas 60 straipsnis. 

 

Pakeitimas 195 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Bendri kvietimai teikti pasiūlymus, 

kuriais sutelkiamas finansavimas iš 

dvišalių ar daugiašalių KPTBP programų 

ir ETB programų, gali būti skelbiami, jei 

atitinkamos vadovaujančiosios institucijos 

sutinka tai daryti. Kvietimo turinyje 

nurodoma jo geografinė taikymo sritis ir 

numatomas įnašas į atitinkamų programų 

tikslus. Vadovaujančiosios institucijos 

sprendžia, ar kvietimui taikomos KPTBP 

ar ETB taisyklės. Jos gali nuspręsti 

paskirti pagrindinę vadovaujančiąją 

instituciją, atsakingą už su kvietimu 

susijusias valdymo ir kontrolės užduotis. 

 

Pakeitimas 196 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Jeigu vieno arba kelių didelių 

infrastruktūros projektų atranka įtraukiama 

į stebėsenos komiteto arba, jei taikytina, 

iniciatyvinio komiteto posėdžio 

darbotvarkę, vadovaujančioji institucija ne 

vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki 

posėdžio datos, pateikia Komisijai 

kiekvieno tokio projekto koncepcijos 

dokumentą. Koncepcijos dokumentą 

sudaro ne daugiau kaip trys puslapiai, jame 

nurodomas projekto pavadinimas, vieta, 

biudžetas, pagrindinis partneris, partneriai, 

pagrindiniai tikslai ir siekiami rezultatai. 

Jeigu vieno arba kelių didelių 

infrastruktūros projektų koncepcijos 

dokumentas iki minėto termino 

nepateikiamas, Komisija gali reikalauti, 

kad stebėsenos komiteto arba iniciatyvinio 

komiteto pirmininkas išbrauktų atitinkamus 

projektus iš posėdžio darbotvarkės. 

3. Jeigu vieno arba kelių didelių 

infrastruktūros projektų atranka įtraukiama 

į stebėsenos komiteto arba, jei taikytina, 

iniciatyvinio komiteto posėdžio 

darbotvarkę, vadovaujančioji institucija ne 

vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki 

posėdžio datos, pateikia Komisijai 

kiekvieno tokio projekto koncepcijos 

dokumentą. Koncepcijos dokumentą 

sudaro ne daugiau kaip penki puslapiai, 

jame nurodomas projekto pavadinimas, 

vieta, biudžetas, pagrindinis partneris, 

partneriai, pagrindiniai tikslai ir siekiami 

rezultatai, taip pat patikimas verslo planas, 

iš kurio matyti, kad prireikus šio projekto 

ar šių projektų tęsimas bus užtikrintas ir 

be paramos iš INTERREG lėšų. Jeigu 

vieno arba kelių didelių infrastruktūros 

projektų koncepcijos dokumentas iki 

minėto termino nepateikiamas, Komisija 

gali reikalauti, kad stebėsenos komiteto 

arba iniciatyvinio komiteto pirmininkas 

išbrauktų atitinkamus projektus iš posėdžio 

darbotvarkės. 

 

Pakeitimas 197 

Pasiūlymas dėl reglamento 

60 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jeigu dalis 3 komponento 

INTERREG programos arba ji visa pagal 

53 straipsnio 3 dalies b arba c punktą 

įgyvendinama pagal netiesioginio valdymo 

principą, įgyvendinimo funkcijas vykdyti 

pavedama vienai iš Reglamento (ES, 

Euratomas) [FR-Omnibus] [62 straipsnio 1 

dalies pirmos pastraipos c punkte] 

nurodytų institucijų, ypač kai jos yra 

dalyvaujančioje valstybėje narėje, įskaitant 

atitinkamos INTERREG programos 

vadovaujančiąją instituciją. 

1. Jeigu, pasikonsultavus su 

suinteresuotaisiais subjektais, dalis 3 

komponento INTERREG programos arba 

ji visa pagal šio reglamento 53 straipsnio 3 

dalies b arba c punktą įgyvendinama pagal 

netiesioginio valdymo principą, 

įgyvendinimo funkcijas vykdyti pavedama 

vienai iš Reglamento (ES, Euratomas) [FR-

Omnibus] [62 straipsnio 1 dalies pirmos 

pastraipos c punkte] nurodytų institucijų, 

ypač kai jos yra dalyvaujančioje valstybėje 

narėje, įskaitant atitinkamos INTERREG 

programos vadovaujančiąją instituciją. 
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Pakeitimas 198 

Pasiūlymas dėl reglamento 

61 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

61 straipsnis Išbraukta. 

Tarpregioninės investicijos į inovacijas  

Komisijos iniciatyva ERPF lėšomis 

galima remti 3 straipsnio 5 dalyje 

nurodytas tarpregionines investicijas į 

inovacijas, sutelkiant į nacionaliniu arba 

regioniniu lygmeniu parengtas 

pažangiosios specializacijos strategijas 

įtrauktus tyrėjus, verslo subjektus, 

pilietinę visuomenę ir viešojo 

administravimo institucijas. 

 

 

Pakeitimas 199 

Pasiūlymas dėl reglamento 

-62 straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -62 straipsnis 

 Informavimo reikalavimo pagal SESV 

108 straipsnio 3 dalį netaikymas 

 Komisija gali paskelbti, kad pagalba 

projektams, remiamiems pagal ES 

Europos teritorinį bendradarbiavimą, yra 

suderinama su vidaus rinka ir jai 

netaikomi SESV 108 straipsnio 3 dalyje 

nustatyti pranešimo reikalavimai. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

1. Įžanginė dalis 

Europos Sąjunga (ES), praėjus 60-čiai metų po Romos sutarčių pasirašymo, iš pradinės vien 

tik ekonominės sąjungos virto visą visuomenę apimančiu taikos projektu. Norint tęsti šį 

projektą ir atsižvelgiant į Europoje kylančius iššūkius, susijusius su nacionalistinėmis 

tendencijomis ir tendencijomis izoliuotis, taip pat į skeptišką ir ligi šiol priešišką nusistatymą 

Europos Sąjungos atžvilgiu, būtina puoselėti gyvą, gerą Europos Sąjungos valstybių narių 

kaimynystę.  

 

Europos teritorinio bendradarbiavimo idėja itin susijusi būtent su šia esmine mintimi ir svariai 

ir akivaizdžiai padeda europiečiams tarpvalstybiniu mastu vieniems kitus pažinti, kartu imtis 

spręsti problemas ir bendrai plėtoti ir kurti Europą. Tokiu būdu pamažu įveikiamos sienų 

kuriamos kliūtys (taip pat ir visų pirma europiečių galvose), o pasienio regionai tampa 

bendruomenėmis, kuriose Europa įsikūnija ir išgyvenama kasdienybėje. 

 

Taip praėjusiais dešimtmečiais Europos teritorinis bendradarbiavimas neginčijamai prisidėjo 

prie Europos vienijimosi ir, griaudamas sienas bei šalindamas biurokratines kliūtis, kasdienį 

sambūvį nepaisant sienų padarė aktyvesnį ir supaprastino. Todėl pranešėjas labai džiaugiasi 

dėl to, kad Europos Komisija, pateikdama savo naują reglamento projektą dėl paramos po 

2020 m. laikotarpiu skyrimo, patvirtino, jog Europos teritorinis bendradarbiavimas kuria 

svarią pridėtinę vertę. 

 

Vis dėlto, pranešėjo nuomone, nepaisant patrauklių projektų rėmimo nuostatų, nepilnai 

išnaudojamos Europos teritorinio bendradarbiavimo galimybės, nes galimiems naudos 

gavėjams tenkantys administraciniai reikalavimai, taip pat tokie reikalavimai 

įgyvendinančioms institucijoms kelia tam tikrą susirūpinimą. Iš tiesų, šie reikalavimai didėjo 

sulig kiekvienu paramos laikotarpiu, šiuo metu jie yra tokie, kad kai kurie susidomėję 

subjektai, pamatę juos, net neteikia prašymo. Sykiu susidaro įspūdis, kad tam tikrose Europos 

teritorinio bendradarbiavimo programose yra neproporcingai daug patyrusių prašymų teikėjų. 

Jei norima, kad Europos teritorinis bendradarbiavimas vėl atitiktų savo tikrąją paskirtį ir 

tikslingai puoselėtų europietišką mintį, reikia užtikrinti, kad visiems dalyviams vėl būtų 

paprasčiau rengti ir įgyvendinti programas paramos po 2020 m. teikimo laikotarpiu.  

 

Tokiomis aplinkybėmis pranešėjas nurodo jau priimtą ir ES biudžetui skirtą „Omnibus“ 

reglamentą, kuriuo buvo siekiama supaprastinti lėšų išmokėjimą, panaudojimą ir 

apskaičiavimą, tačiau nebuvo sumažinti kontrolės dėl tikslinio lėšų panaudojimo reikalavimai, 

ir kuris bus pradėtas taikyti nuo 2019 m. sausio 1 d.  Pranešėjas ypač pabrėžia tai, kad pagal 

naujas nuostatas bus paprasčiau taikyti taisykles dėl fiksuotųjų sumų, bus paprastesnė išlaidų 

apmokėjimo tvarka, mažiems naudos gavėjams bus paprasčiau gauti finansavimą, taip pat bus 

vengiama atlikti daugybines kontroles, bus geriau panaudojamos lėšos, siekiant informuoti 

visuomenę apie sėkmingus projektus ir investicijas regionuose. 

 

Be to, pranešėjas palankiai vertina Komisijos pateiktas supaprastintas nuostatas pasiūlymuose 

dėl naujojo Bendrųjų nuostatų reglamento, naujo ERPF ir naujo Europos teritorinio 

bendradarbiavimo reglamento ir yra įsitikinęs, kad jos padarys norimą poveikį.  
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2. Būsimų Europos teritorinio bendradarbiavimo programų komponentų taikymo sritis  

Pranešėjas teigiamai vertina tai, kad plėtojant Europos teritorinį bendradarbiavimą bus 

tęsiamos tarptautinės, tarpvalstybinės ir tarpregionines bendradarbiavimo programos. 

Kiekviena iš šių programų yra reikalinga ir, pranešėjo nuomone, reikėtų išlaikyti 

pasiteisinusias programų taikymo sritis.  Tačiau pranešėjas mano, kad Komisijos projekte 

nepakankamai atspindėtas esminis pasienio regionų vaidmuo, todėl jis siūlo asignavimus 

perskirti į 1 tarpvalstybinio bendradarbiavimo komponentą. Sykiu pranešėjas yra įsitikinęs, 

jog reikia užtikrinti, kad jūrų srities bendradarbiavimą ir ateityje būtų galima vykdyti pagal 

1 komponentą, netgi jei regionai nėra vienas su kitu tvirtai susiję per jūrą. 

 

Pranešėjas neigiamai vertina naują – 5-ą – tarpregioninių investicijų į inovacijas komponentą, 

nes šiomis inovacijomis į investicijas siekiami tikslai nelabai susiję su sanglaudos politika. Be 

to, tai, kad Komisija šiam 5-am komponentui pasiūlė taikyti tiesioginio valdymo principą, 

prieštarauja Europos teritorinio bendradarbiavimo programų vietos lygmens idėjai.  

 

3. Europos teritoriniam bendradarbiavimui skirti asignavimai 

Pranešėjas nesutinka su numatytu lėšų sumažinimu pasiteisinusioms ir veiksmingoms 

tarpvalstybinio, tarptautinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo programoms, todėl jis siūlo 

2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiu 1–4 komponento Europos 

teritorinio bendradarbiavimo programoms skirtus asignavimus padidinti iki bent 3 % visų 

ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos fondo lėšų.  

 

Šiuo atveju pranešėjas vėl norėtų atkreipti dėmesį į esminį pasienio teritorijų vaidmenį ir 

būtiną tarpvalstybinio bendradarbiavimo (1 komponentas) vaidmenį, todėl šiam komponentui 

jis siūlo skirti didžiausią asignavimą – 73,8 %.  

 

Dėl investicijų į inovacijas pranešėjas mano, kad dėl šiam komponentui Komisijos skirtos 

didelės sumos jokiu būdu neturėtų būti skiriama mažiau lėšų kitiems Europos teritorinio 

bendradarbiavimo komponentams. Tačiau pranešėjas mano, kad esant tam tikroms 

aplinkybėms būtų galima skirti papildomą 0,3 % dydžio visų ekonominės, socialinės ir 

teritorinės sanglaudos fondo lėšų biudžetą.  

 

4. Europos teritorinio bendradarbiavimo programų turinys ir koncentracija 

Pranešėjui iš esmės priimtina idėja dėl iš ERPF „pasiskolintų“ penkių politinių tikslų ir dviejų 

INTERREG būdingų tikslų „geresnis INTERREG valdymas“ ir „saugesnė ir labiau apsaugota 

Europa“. Pranešėjas neigiamai vertina nelanksčias nuostatas dėl to, kad bent 15 % visų lėšų 

turi būti išleista dviem INTERREG specialiesiems tikslams, nes tai praktiškai gali apsunkinti 

programų planavimą ir valdymą.  

 

5. Mažų projektų fondai 

Europos teritorinio bendradarbiavimo esmė slypi idėjoje nepaisant sienų suburti žmones ir 

taip gerinti Europos Sąjungos integraciją. Būtent žmonių tarpusavio ryšiais pagrįsti projektai 
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ir nedidelės apimties projektai suburia vietos žmones ir yra itin svarbūs pasienio teritorijų 

vystymuisi. Prašymus paprastai teikia pilietinės visuomenės veikėjai. Šie projektai ypač 

išsiskiria nedidele finansine projekto apimtimi ir atitinkamai maža paramos suma. Norint, kad 

ir ateityje būtų galima sėkmingai įgyvendinti nedidelės apimties projektus, neatidėliojant 

reikėjo paprastesnių nuostatų, aiškių taisyklių ir tiesioginio nedidelės apimties projektų 

įtvirtinimo reglamentuose. Pranešėjas labai teigiamai vertina dabartiniame Komisijos 

reglamento projekte nurodytą galimybę įsteigti INTERREG programoms skirtą nedidelės 

apimties projektų fondą. Tačiau reikėtų numatyti lankstesnį šio nedidelės apimties projektų 

fondo valdymą. Be to, turėtų būti galima sukurti daugiau atskiroms programoms skirtų 

nedidelės apimties projektų fondų.  

 

Tolesnėse konsultacijose reikia išsiaiškinti, kokį poveikį tiesioginis administracinės naštos 

supaprastinimas ir mažinimas dėl Komisijos pasiūlytų nuostatų turės galutiniams naudos 

gavėjams – žmonių tarpusavio ryšiais pagrįstiems projektams ir nedidelės apimties 

projektams.  

 

6. Bendro finansavimo dydis 

Pranešėjas apgailestauja dėl Komisijos pasiūlymo sumažinti INTERREG programoms skirtą 

didžiausią bendro finansavimo procentinę dalį. Pranešėjas mano, kad pasiūlytas 70 % dydis 

yra nepakankamas ir vietoj jo siūlo šį dydį padidinti iki 85 %. Bendro finansavimo dydžiai 

turėtų būti lankstūs ir nustatomi atsižvelgiant į atitinkamai kiekvienos programos teritorijos 

poreikius.  

 

7. Išankstinis finansavimas 

Pranešėjas mano, kad dėl sumažinto, lyginant su 2014–2020 m., išankstinio finansavimo 

dydžio tam tikroms programoms kils finansinių sunkumų, nes ypač programavimo laikotarpio 

pradžioje patiriama daugiau su programos sukūrimu ir pradėjimu vykdyti susijusių išlaidų. 

Išankstinio finansavimo taisyklėmis reikėtų deramai atsižvelgti į Europos teritorinio 

bendradarbiavimo ypatumus, todėl pranešėjas savo pranešimo projekte siūlo visų pirma 

paramos teikimo laikotarpio pradžioje numatyti didesnį išankstinį finansavimą. 

 

8. Rodikliai 

Pranešėjas iš esmės palankiai vertina su INTERREG susijusius specifinius rodiklius 

bendradarbiavimo programų rezultatams ir Europos pridėtinei vertei išmatuoti. Tačiau gali 

būti, kad pasiūlyti rodikliai netinka tarptautinio, tarpvalstybinio ir tarpregioninio 

bendradarbiavimo pridėtinei vertei vykstant procesui nustatyti, taigi, ir teigiamoms valdymo 

paskatoms sukurti. Vykstant diskusijoms gali pasirodyti reikalinga atitinkamai pakoreguoti 

rodiklius arba suteikti daugiau veiksmų erdvės programoms. 

 

 

9. Nuostata „n+ 2“, daugialypė našta regionams 

Pranešėjas, remdamasis per praėjusius paramos teikimo laikotarpius sukaupta patirtimi, 
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norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dėl Komisijos pasiūlyto grįžimo prie taisyklės „n+2“ 

(anksčiau taisyklė „n+3“) visoje Europoje gali kilti asignavimų sumažėjimo grėsmė, nes 

susidarius tam tikroms aplinkybėms negalima pakankamai greitai pasinaudoti lėšomis. 

Galimai sumažinus teikiamą bendrą lėšų sumą ir sumažinus ES bendro finansavimo dydžius 

regionams Europos teritorinio bendradarbiavimo srityje gali susidaryti daugialypė našta.  

 

10. Valstybės pagalbos sistemos 

Daugelį metų svarbus ES sanglaudos politikos prioritetas yra skatinti Europos teritorinį 

bendradarbiavimą. Bendrajame bendrosios išimties reglamente jau panaikintas reikalavimas 

pranešti apie MVĮ teikiamą paramą prisidedant prie Europos teritorinio bendradarbiavimo 

srities projektų išlaidų. Specialios nuostatos dėl regioninės valstybės pagalbos, skirtos visų 

dydžių įmonių vykdomoms investicijoms, taip pat yra įtrauktos į 2014–2020 m. regioninės 

valstybės pagalbos gaires ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento regioninės pagalbos 

skirsnį.  

Pranešėjas mano, kad valstybės pagalbos teikimas Europos teritorinio bendradarbiavimo 

projektams yra suderinamas su vidaus rinka ir turėtų mažai įtakos valstybių narių 

konkurencijai ir prekybai. Todėl pranešėjas siūlo Europos teritorinio bendradarbiavimo 

programas iš esmės laikyti su valstybės pagalbos teikimu nesusijusiomis programomis ir 

atitinkamai neatlikinėti išsamių tikrinimų dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo.  

 

11. Laikotarpio vidurio peržiūra  

Numatytai laikotarpio vidurio peržiūrai ir galimiems daugiašalių INTERREG programų 

priderinimams reikia daug didesnės apimties derinimo procesų. Pranešėjas atkreipia dėmesį į 

tai, kad dėl tokių nuostatų neturėtų būti apsunkintas arba uždelstas projektų rėmimas antroje 

programos dalyje.  
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pateikta Regioninės plėtros komitetui 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų 

siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos 

regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos 

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) 

Nuomonės referentas (*): Fabio Massimo Castaldo(*) Darbo su susijusiais komitetais 

procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis 

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Į 2018 m. gegužės 29 d. pateiktą Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl konkrečių nuostatų, 

taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos 

Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos, įtraukta esminių 

pakeitimų, susijusių su bendra teritorinio bendradarbiavimo struktūra, taip pat su būsimomis 

tarpvalstybinio bendradarbiavimo (TB) programomis.  

Pirmasis svarbus pakeitimas yra Komisijos pasiūlymas yra pertvarkyti bendradarbiavimo 

kryptis, inter alia, tarpvalstybinio bendradarbiavimo srityje daugiausia dėmesio skiriant 

sausumos sienoms, o tarpvalstybinį bendradarbiavimą prie jūrų sienų – integruojant į išplėstą 

tarptautinio bendradarbiavimo ir jūrų srities bendradarbiavimo komponentą. Nuomonės 

referentas mano, kad dėl to kiltų pavojus dabartinėms ir būsimoms jūrų srities 

bendradarbiavimo programoms, ypač įgyvendinamoms Viduržemio jūros regione. 

INTERREG tikslas turėtų būti užmegzti glaudžius kaimyninių šalių, turinčių bendrą 

sausumos arba jūrų sieną, ryšius ir stiprinti jų partnerystę. Tai itin svarbu įgyvendinant 

programas Viduržemio jūros regione, kai investuoti į valstybes partneres ir jų stabilumą taip 

pat reiškia investuoti į Europos Sąjungos saugumą ir stabilumą. Todėl nuomonės referentas 

siūlo pakeitimus, pagal kuriuos būtų vėl įgyvendinamos tarpvalstybinės jūrų srities 

bendradarbiavimo programos, net jeigu nėra jūroje esančios fiksuotos jungties, ir atitinkamai 

perskirstyti asignavimus 1 komponento naudai.  

Antrasis svarbus pakeitimas, nustatomas INTERREG reglamento projektu, yra pasiūlymas 

bendrą taisyklių rinkinį taikyti tiek valstybių narių vidaus bendradarbiavimui, tiek ES 

valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių palaikomam bendradarbiavimui. Todėl 

INTERREG reglamentu nustatomos taisyklės taip pat turės įtakos TB programoms, bendrai 

finansuojamoms ES išorės finansavimo priemonių, pavyzdžiui, Kaimynystės, vystymosi ir 

tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KPTBP) ir Pasirengimo narystei paramos 

priemonės (PNPP III), lėšomis.  
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Palyginti su dabartiniu laikotarpiu (2014–2020 m.), kai išorės tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo programoms taikomi konkretūs įgyvendinimo reglamentai, tai yra didelis 

pokytis. Nuomonės referentas siūlo visais atvejais, kai išorės finansavimo priemonėmis 

naudojamasi INTERREG programoms bendrai finansuoti, INTERREG reglamente 

visapusiškai atsižvelgti į jų tikslus ir prioritetus, nurodytus atitinkamuose reglamentuose, ir 

šiuos tikslus ir prioritetus aiškiai nurodyti. 

INTERREG reglamento projekte jau aiškiai nurodytos INTERREG programoms skirtinos 

PNPP III ir KPTBP finansinių paketų dalys. Siekdamas užtikrinti daugiau lankstumo, 

nuomonės referentas siūlo išbraukti konkrečius skaičius ir verčiau įtraukti nuorodas į 

PNPP III ir KPTBP reglamentus, tikėdamasis, kad maržos bus nustatytos šiuose 

atitinkamuose reglamentuose. 

Nors pastangos supaprastinti ir kuo labiau padidinti įvairių fondų tarpusavio sąveiką 

vertintinos palankiai, nuomonės referentas mano, kad reikėtų atsižvelgti į pagrindinius išorės 

finansavimo priemonių tikslus. Todėl jis siūlo šios srities pakeitimus ir pažymi, kad išorės 

tarpvalstybiniu bendradarbiavimu pagal INTERREG reglamentą turėtų būti papildomos 

tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos, kurioms taikomos pasirengimo narystei ir 

kaimynystės priemonės. Teikiant PNPP paramą reikėtų toliau remti šios paramos gavėjų 

pastangas plėtoti regioninį, makroregioninį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą, taip pat 

teritorinę plėtrą, be kita ko, įgyvendinant Sąjungos makroregionines strategijas. Kalbant apie 

KPTBP paramą, ES turėtų toliau plėtoti ypatingus santykius su kaimyninėmis šalimis, 

siekdama sukurti Sąjungos išorės veiksmų tikslais ir principais grindžiamą gerovės ir geros 

kaimynystės erdvę.  

Nuomonės referentas taip pat teigia, kad tais atvejais, kai dalyvauja valstybės partnerės, 

teikiant šios programos dokumentus reikėtų numatyti daugiau lankstumo, nes, kaip matyti iš 

įgytos patirties, valstybėms partnerėms reikia daugiau laiko, mat jų procedūros neatitinka ES 

valstybių narių procedūrų. 

PAKEITIMAI 

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos 

pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (toliau – SESV) 176 straipsnyje 

nustatyta, kad Europos regioninės plėtros 

fondo (ERDF – ERPF) paskirtis – padėti 

ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų 

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (toliau – SESV) 176 straipsnyje 

nustatyta, kad Europos regioninės plėtros 

fondo (ERDF – ERPF) paskirtis – padėti 

ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų 
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pusiausvyros sutrikimus. Pagal minėtą 

SESV straipsnį ir 174 straipsnio antrą ir 

trečią pastraipas ERPF turi padėti mažinti 

įvairių regionų išsivystymo skirtumus ir 

mažinti nepalankiausias sąlygas turinčių 

regionų atsilikimą; ypatingą dėmesį reikia 

skirti tam tikrų kategorijų regionams, iš 

kurių konkrečiai išskiriami pasienio 

regionai; 

pusiausvyros sutrikimus. Pagal minėtą 

SESV straipsnį ir 174 straipsnio antrą ir 

trečią pastraipas ERPF turi padėti mažinti 

įvairių regionų išsivystymo skirtumus ir 

mažinti nepalankiausias sąlygas turinčių 

regionų atsilikimą; ypatingą dėmesį reikia 

skirti tam tikrų kategorijų regionams, iš 

kurių konkrečiai išskiriamos kaimo 

vietovės, vietovės, kurioms poveikį daro 

pramonės pereinamasis laikotarpis, ir 

didelių bei nuolatinių gamtinių arba 

demografinių trūkumų turintys regionai, 

pvz., labai retai apgyvendinti toliausiai į 

šiaurę esantys regionai ir salos, pasienio ir 

kalnuoti regionai; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) [naujasis BNR]21 

išdėstytos ERPF ir tam tikriems kitiems 

fondams taikomos bendrosios nuostatos, o 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 

(ES) [naujasis ERPF]22 – nuostatos dėl 

konkrečių ERPF paramos tikslų ir 

aprėpties. Dabar reikia priimti specialiąsias 

nuostatas, susijusias su Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslu (INTERREG), kai 

viena arba kelios valstybės narės 

bendradarbiauja abipus sienos, 

atsižvelgiant į veiksmingą programavimą, 

įskaitant nuostatas dėl techninės paramos, 

stebėsenos, vertinimo, komunikacijos, 

tinkamumo finansuoti, valdymo, kontrolės 

ir finansų valdymo; 

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) [naujasis BNR]21 

išdėstytos ERPF ir tam tikriems kitiems 

fondams taikomos bendrosios nuostatos, o 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 

(ES) [naujasis ERPF]22 – nuostatos dėl 

konkrečių ERPF paramos tikslų ir 

aprėpties. Dabar reikia priimti specialiąsias 

nuostatas, susijusias su Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslu (INTERREG), kai 

viena arba kelios valstybės narės ir viena 

arba kelios šalys ar kitos teritorijos už 

Sąjungos ribų bendradarbiauja abipus 

sienos, atsižvelgiant į veiksmingą 

programavimą, įskaitant nuostatas dėl 

techninės paramos, stebėsenos, vertinimo, 

komunikacijos, tinkamumo finansuoti, 

valdymo, kontrolės ir finansų valdymo; 

__________________ __________________ 

21 [Nuoroda] 21 [Nuoroda]  

22 [Nuoroda] 22 [Nuoroda] 
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Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Sąjungos teritorijoje siekiant remti 

darnų vystymąsi įvairiais lygmenimis, 

ERPF lėšomis reikėtų remti tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą, tarptautinį 

bendradarbiavimą, jūrų srities 
bendradarbiavimą, atokiausių regionų 

bendradarbiavimą ir tarpregioninį 

bendradarbiavimą pagal Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslą (INTERREG); 

(3) Sąjungos teritorijoje siekiant didinti 

gerovę ir remti darnų vystymąsi įvairiais 

lygmenimis, ERPF lėšomis reikėtų remti 

tarpvalstybinį bendradarbiavimą, 

tarptautinį bendradarbiavimą, atokiausių 

regionų bendradarbiavimą ir tarpregioninį 

bendradarbiavimą pagal Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslą (INTERREG); 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) pagal tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo komponentą reikėtų 

siekti spręsti bendrus drauge pasienio 

regionuose nustatytus uždavinius ir 

išnaudoti nepanaudotas pasienio regionų 

ekonomikos augimo galimybes, kaip 

pažymėta Komisijos komunikate 

„Ekonomikos augimo ir sanglaudos 

skatinimas ES pasienio regionuose“23 

(toliau – Pasienio regionų komunikatas). 
Tad tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

komponentas turėtų apsiriboti 

bendradarbiavimu prie sausumos sienų, o 

tarpvalstybinį bendradarbiavimą prie jūrų 

sienų reikėtų integruoti į tarptautinio 

bendradarbiavimo komponentą; 

(4) pagal tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo komponentą reikėtų 

siekti spręsti bendrus drauge sausumos ar 

jūros pasienio regionuose nustatytus 

uždavinius ir išnaudoti nepanaudotas 

pasienio regionų ekonomikos augimo 

galimybes; Tad tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo komponentas turėtų 

apimti bendradarbiavimą prie sausumos 

ar jūrų sienų, o vykdant tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą turėtų būti remiami prie 

sausumos ar jūrų sienų esantys regionai. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) į tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

komponentą taip pat reikėtų įtraukti 

bendradarbiavimą tarp vienos ar kelių 

valstybių narių ir vienos ar kelių šalių ir 

kitų teritorijų už Sąjungos ribų. Šį 

reglamentą taikant ir vidaus, ir išorės 

tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, 

taikytinos nuostatos dėl valstybių narių 

programų institucijų, už Sąjungos ribų 

veikiančių institucijų partnerių ir paramos 

gavėjų turėtų būti daug paprastesnės ir 

darnesnės, palyginti su 2014–2020 m. 

laikotarpiu; 

(5) į tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

komponentą taip pat reikėtų įtraukti 

bendradarbiavimą tarp vienos ar kelių 

valstybių narių ir vienos ar kelių šalių. Šį 

reglamentą taikant ir vidaus, ir išorės 

tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, 

taikytinos nuostatos dėl valstybių narių 

programų institucijų, už Sąjungos ribų 

veikiančių institucijų partnerių ir paramos 

gavėjų turėtų būti daug paprastesnės ir 

darnesnės, palyginti su 2014–2020 m. 

laikotarpiu; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) išorės tarpvalstybiniu 

bendradarbiavimu pagal šį reglamentą 

turėtų būti ne pakeičiamos, o papildomos 

tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

programos, kurioms taikomas 

Reglamentas (ES) .../... [PNPP III 

reglamentas] ir Reglamentas (ES) .../... 

[KPTBP reglamentas], visų pirma jų 

paramos gavėjų pastangos plėtoti 

regioninį, makroregioninį ir 

tarpvalstybinį bendradarbiavimą;  

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) reikėtų apibrėžti objektyvius 

kriterijus, pagal kuriuos būtų galima 

nustatyti reikalavimus atitinkančius 

regionus ir teritorijas. Todėl Sąjungos 

(9) reikėtų apibrėžti objektyvius 

kriterijus, pagal kuriuos būtų galima 

nustatyti reikalavimus atitinkančius 

regionus ir teritorijas. Todėl Sąjungos 
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lygmeniu nustatant reikalavimus 

atitinkančius regionus ir teritorijas, reikėtų 

remtis bendra Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 

nustatyta regionų klasifikavimo sistema26; 

lygmeniu nustatant reikalavimus 

atitinkančius regionus ir teritorijas, reikėtų 

remtis bendra Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 

nustatyta regionų klasifikavimo sistema26; 

Kalbant apie INTERREG programas, 

kurias įgyvendinant dalyvauja trečiosios 

valstybės, jeigu nėra NUTS klasifikacijos, 

turėtų būti nustatomos lygiavertės 

Reglamento (ES) .../... [PNPP III 

reglamento] ir Reglamento (ES) .../... 

[KPTBP reglamento] reikalavimus 

atitinkančios teritorijos; 

__________________ __________________ 

26 2003 m. gegužės 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1059/2003 dėl Europos teritorinio 

bendradarbiavimo grupės (ETBG) 

(OL L 154, 2003 7 31, p. 1). 

26 2003 m. gegužės 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1059/2003 dėl Europos teritorinio 

bendradarbiavimo grupės (ETBG) 

(OL L 154, 2003 7 31, p. 1). 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) būtina toliau remti arba prireikus 

užmegzti visų lygmenų bendradarbiavimą 

su Sąjungos kaimyninėmis trečiosiomis 

valstybėms, nes toks bendradarbiavimas 

yra svarbi regioninės plėtros politikos 

priemonė ir turėtų būti naudingas su 

trečiosiomis valstybėms sienas turinčių 

valstybių narių regionams. Dėl to ERPF ir 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių, 

PNPP27, KPTBP28 ir UŠTP29, lėšomis 

reikėtų remti tarpvalstybinio, tarptautinio 

bendradarbiavimo, jūrų srities 

bendradarbiavimo, atokiausių regionų 

bendradarbiavimo ir tarpregioninio 

bendradarbiavimo programas. ERPF ir 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių 

lėšomis teikiama parama turėtų būti 

grindžiama abipusiškumo ir 

proporcingumo principais. Tačiau dėl 

PNPP III TB ir KPTBP TB pažymėtina, 

(10) būtina toliau remti arba prireikus 

užmegzti visų lygmenų bendradarbiavimą 

su Sąjungos kaimyninėmis trečiosiomis 

valstybėms, nes toks bendradarbiavimas 

yra svarbi regioninės plėtros politikos 

priemonė ir turėtų būti naudingas su 

trečiosiomis valstybėms sienas turinčių 

valstybių narių regionams. Dėl to ERPF ir 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių, 

PNPP27, KPTBP28 ir UŠTP29, lėšomis 

reikėtų remti tarpvalstybinio, tarptautinio 

bendradarbiavimo, atokiausių regionų 

bendradarbiavimo ir tarpregioninio 

bendradarbiavimo programas. ERPF ir 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių 

lėšomis teikiama parama turėtų būti 

grindžiama abipusiškumo ir 

proporcingumo principais. Tačiau dėl 

PNPP III TB ir KPTBP TB pažymėtina, 

kad ERPF parama turėtų būti papildyta 
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kad ERPF parama turėtų būti papildyta 

bent lygiavertėmis PNPP III TB ir 

KPTBP TB sumomis, laikantis 

atitinkamame teisės akte nustatytų 

maksimalių sumų, t. y. iki 3 proc. 

PNPP III finansinio biudžeto ir iki 4 proc. 

KPTBP finansinio biudžeto pagal 

Kaimynystės geografinę programą, kaip 

nustatyta KPTBP reglamento 4 straipsnio 

2 dalies a punkte; 

bent lygiavertėmis PNPP III TB ir 

KPTBP TB sumomis, laikantis 

atitinkamame teisės akte, t. y. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

.../... [PNPP III reglamento] [9] 

straipsnyje ir Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) .../... [KPTBP 

reglamento] [18] straipsnyje, nustatytų 

nuostatų; 

__________________ __________________ 

27 Reglamentas (ES) XXX, kuriuo 

sukuriama Pasirengimo narystei pagalbos 

priemonė (OL Lxx, p. y). 

27 Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) .../..., kuriuo sukuriama 

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė 

(OL Lxx, p. y). 

28 Reglamentas (ES) XXX, kuriuo 

sukuriama Kaimynystės, vystymosi ir 

tarptautinio bendradarbiavimo priemonė 

(OL Lxx, p. y). 

28 Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) .../..., kuriuo sukuriama 

Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 

bendradarbiavimo priemonė 

(OL Lxx, p. y). 

29 Tarybos sprendimas (ES) XXX dėl 

užjūrio šalių ir teritorijų ir Europos 

Sąjungos asociacijos, įskaitant Europos 

Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos 

Karalystės santykius (OL L xx, p. y). 

29 Tarybos sprendimas (ES) XXX dėl 

užjūrio šalių ir teritorijų ir Europos 

Sąjungos asociacijos, įskaitant Europos 

Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos 

Karalystės santykius (OL L xx, p. y). 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) PNPP III paramą daugiausia 

reikėtų sutelkti į pagalbą PNPP paramos 

gavėjams, padedant jiems stiprinti 

demokratines institucijas ir teisinę 

valstybę, įgyvendinti teismų sistemos ir 

viešojo administravimo reformas, 

užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisėms, 

skatinti lyčių lygybę, toleranciją, socialinę 

įtrauktį ir nediskriminavimą. Teikiant 
PNPP paramą reikėtų toliau remti PNPP 

paramos gavėjų pastangas plėtoti regioninį, 

makroregioninį ir tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą bei teritorinę plėtrą, be 

(11) teikiant PNPP paramą reikėtų 

toliau remti PNPP paramos gavėjų 

pastangas plėtoti regioninį, makroregioninį 

ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą bei 

teritorinę plėtrą, be kita ko, įgyvendinant 

Sąjungos makroregionines strategijas, ir 

skirti dėmesio tikslams ir prioritetams, 

nurodytiems PNPP reglamento 

[PNPP III] [3] straipsnyje ir II ir III 

prieduose; 
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kita ko, įgyvendinant Sąjungos 

makroregionines strategijas. Be to, teikiant 

PNPP paramą reikėtų spręsti saugumo, 

migracijos, sienų valdymo klausimus, 

užtikrinti galimybę naudotis tarptautine 

apsauga, dalytis svarbia informacija, 

stiprinti sienų kontrolę ir bendromis 

pastangomis kovoti su neteisėta migracija 
ir neteisėtu migrantų gabenimu; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) dėl KPTBP paramos pažymėtina, 

kad Sąjunga turėtų plėtoti ypatingus 

santykius su kaimyninėmis šalimis, taip 

stengdamasi sukurti Sąjungos vertybėmis 

grindžiamą gerovės ir geros kaimynystės 

erdvę, kuriai būdingi artimi ir taikūs 

bendradarbiavimo santykiai. Todėl pagal 

šį reglamentą ir pagal KPTBP reikėtų remti 

atitinkamų makroregioninių strategijų 

vidaus ir išorės aspektus. Šios iniciatyvos 

yra strategiškai svarbios, jomis sukuriamas 

reikšmingas politinis pagrindas, kuriuo 

remiantis galima plėtoti tarpusavio 

atskaitomybės, bendrų įsipareigojimų ir 

atsakomybės principais grindžiamus 

santykius su šalimis partnerėmis ir jų 

tarpusavio santykius; 

(12) dėl KPTBP paramos pažymėtina, 

kad Sąjunga turėtų plėtoti ypatingus 

santykius su kaimyninėmis šalimis, taip 

stengdamasi sukurti gerovės ir geros 

kaimynystės erdvę, grindžiamą Sąjungos 

išorės veiksmų tikslais ir principais, 

nustatytais Europos Sąjungos sutarties 3 

straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnyje, 21 

straipsnyje ir Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 208 straipsnyje, visų 

pirma demokratijos ir teisinės valstybės 

principais ir pagarba žmogaus teisėms ir 

pagrindinėms laisvėms, kuriomis ji 

grindžiama, palaikant dialogą ir 

bendradarbiaujant su valstybėmis 

partnerėmis ir regionais. Todėl pagal šį 

reglamentą ir pagal KPTBP reikėtų remti 

atitinkamų makroregioninių strategijų 

vidaus ir išorės aspektus, taip pat skirti 

dėmesio tikslams ir prioritetams, 

nurodytiems KPTBP reglamento [3] 

straipsnyje ir II ir III prieduose. Šios 

iniciatyvos yra strategiškai svarbios, jomis 

sukuriamas reikšmingas politinis 

pagrindas, kuriuo remiantis galima plėtoti 

tarpusavio atskaitomybės, bendrų 

įsipareigojimų ir atsakomybės principais 

grindžiamus santykius su šalimis 

partnerėmis ir jų tarpusavio santykius; 

 



 

PE626.663v02-00 94/173 RR\1172627LT.docx 

LT 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) reikia nustatyti, kokie ištekliai 

skiriami kiekvienam INTERREG 

komponentui, įskaitant kiekvienai valstybei 

narei tenkančią visos tarpvalstybiniam 

bendradarbiavimui, tarptautiniam 

bendradarbiavimui, jūrų srities 

bendradarbiavimui, atokiausių regionų 

bendradarbiavimui ir tarpregioniniam 

bendradarbiavimui skiriamos sumos dalį ir 

valstybėms narėms suteikiamas galimybes 

lėšas lanksčiai skirstyti tarp komponentų; 

palyginti su 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpiu, tarpvalstybiniam 

bendradarbiavimui skiriamą dalį reikėtų 

sumažinti, o tarptautiniam 

bendradarbiavimui ir jūrų srities 

bendradarbiavimui skiriamą dalį – 

padidinti, nes į šį komponentą 

integruojamas jūrų srities 

bendradarbiavimas, taip pat reikėtų 

sukurti naują atokiausių regionų 

bendradarbiavimo komponentą; 

(15) reikia nustatyti, kokie ištekliai 

skiriami kiekvienam INTERREG 

komponentui, įskaitant kiekvienai valstybei 

narei tenkančią visos tarpvalstybiniam 

bendradarbiavimui, tarptautiniam 

bendradarbiavimui, jūrų srities 

bendradarbiavimui, atokiausių regionų 

bendradarbiavimui ir tarpregioniniam 

bendradarbiavimui skiriamos sumos dalį ir 

valstybėms narėms suteikiamas galimybes 

lėšas lanksčiai skirstyti tarp komponentų; 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) kadangi programose dalyvauja 

daugiau negu viena valstybė narė, todėl 

padidėja administracinės išlaidos, ypač 

susijusios su kontrole ir vertimu raštu, 

viršutinė techninės paramos išlaidų riba 

turėtų būti aukštesnė už ribą, nustatytą 

pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir 

ekonomikos augimą tikslą. Siekiant 

kompensuoti didesnes administracines 

išlaidas, valstybės narės turėtų būti 

raginamos, kai įmanoma, mažinti 

(24) kadangi programose dalyvauja 

daugiau negu viena valstybė narė ir viena 

ar kelios trečiosios valstybės, todėl 

padidėja administracinės išlaidos, ypač 

susijusios su kontrole ir vertimu raštu, 

viršutinė techninės paramos išlaidų riba 

turėtų būti aukštesnė už ribą, nustatytą 

pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir 

ekonomikos augimą tikslą. Siekiant 

kompensuoti didesnes administracines 

išlaidas, valstybės narės turėtų būti 
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administracinę bendrų projektų 

įgyvendinimo naštą. Be to, tam, kad būtų 

galima užtikrinti pakankamą veiksmingos 

techninės paramos veiklos finansavimą, 

INTERREG programoms, kurioms 

skiriama ribota Sąjungos parama, arba 

išorės tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

programoms reikėtų skirti tam tikrą 

minimalią techninės paramos sumą; 

raginamos, kai įmanoma, mažinti 

administracinę bendrų projektų 

įgyvendinimo naštą. Be to, tam, kad būtų 

galima užtikrinti pakankamą veiksmingos 

techninės paramos veiklos finansavimą, 

INTERREG programoms, kurioms 

skiriama ribota Sąjungos parama, arba 

išorės tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

programoms reikėtų skirti tam tikrą 

minimalią techninės paramos sumą; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) siekiant užtikrinti vienodas 

INTERREG programų tvirtinimo ir 

keitimo sąlygas, Komisijai turėtų būti 

suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tačiau 

įgyvendinant išorės tarpvalstybines 

bendradarbiavimo programas, kai taikytina, 

reikėtų laikytis Reglamentuose (ES) 

[PNPP III] ir [KPTBP] nustatytų Komisijos 

procedūrų dėl sprendimų, kuriais tos 

programos patvirtinamos pirmą kartą; 

(35)  Įgaliojimai priimti teisės aktus 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 290 straipsnį dėl INTERREG 

programų priėmimo ar dalinio pakeitimo 

priimant daugiametį strateginį dokumentą 
turėtų būti suteikti Komisijai; Tačiau 

įgyvendinant išorės tarpvalstybines 

bendradarbiavimo programas, kai taikytina, 

reikėtų laikytis Reglamentuose (ES) [PNPP 

III] ir [KPTBP] nustatytų procedūrų dėl 

sprendimų, kuriais tos programos 

patvirtinamos pirmą kartą; 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vidaus tarpvalstybinis gretimų 

dviejų arba daugiau sausumos sienos 

skiriamų valstybių narių arba gretimų 

sausumos sienos skiriamų bent vienos 

valstybės narės ir vienos arba kelių 4 

straipsnio 3 dalyje nurodytų trečiųjų 

valstybių regionų bendradarbiavimas arba 

a) vidaus tarpvalstybinis gretimų 

dviejų arba daugiau sausumos arba jūros 

sienos skiriamų valstybių narių arba 

gretimų sausumos sienos arba jūros 

skiriamų bent vienos valstybės narės ir 

vienos arba kelių 4 straipsnio 3 dalyje 

nurodytų trečiųjų valstybių regionų 
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bendradarbiavimas arba 

 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčio įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) išorės tarpvalstybinis 

bendradarbiavimas tarp gretimų sausumos 

sienos skiriamų bent vienos valstybės narės 

regionų ir vieno iš šių subjektų: 

b) išorės tarpvalstybinis 

bendradarbiavimas tarp gretimų sausumos 

arba jūros sienos skiriamų bent vienos 

valstybės narės regionų ir vieno iš šių 

subjektų: 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) tarptautinis bendradarbiavimas ir 

jūrų srities bendradarbiavimas 

didesniuose tarptautiniuose regionuose ir 

aplink jūrų baseinus, kuriame dalyvauja 

valstybių narių, trečiųjų valstybių, 

valstybių partnerių ir Grenlandijos 

nacionaliniai, regioniniai ir vietos 

programos partneriai, siekiant glaudesnės 

teritorinės integracijos (toliau – 2 

komponentas, jeigu kalbama tik apie 

tarptautinį bendradarbiavimą – 2A 

komponentas, jeigu kalbama tik apie jūrų 

srities bendradarbiavimą – 2B 

komponentas); 

2) tarptautinis bendradarbiavimas 

didesniuose tarptautiniuose regionuose ir 

aplink jūrų baseinus, kuriame dalyvauja 

valstybių narių, trečiųjų valstybių, 

valstybių partnerių ir Grenlandijos 

nacionaliniai, regioniniai ir vietos 

programos partneriai, siekiant glaudesnės 

teritorinės integracijos; 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

srityje ERPF lėšomis ketinama remti 

Sąjungos NUTS 3 lygio regionus, 

išsidėsčiusius prie vidaus ir išorės 

sausumos sienų su trečiosiomis 

valstybėmis arba valstybėmis partnerėmis. 

1. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

srityje ERPF lėšomis ketinama remti 

Sąjungos NUTS 3 lygio regionus, 

išsidėsčiusius prie vidaus ir išorės 

sausumos ar jūrų sienų su trečiosiomis 

valstybėmis arba valstybėmis partnerėmis. 

 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Prie jūrų sienų išsidėstę regionai, 

sujungti jūroje esančia fiksuota jungtimi, 

taip pat gali dalyvauti tarpvalstybiniame 

bendradarbiavime. 

2. Prie jūrų sienų išsidėstę regionai, 

sujungti jūroje esančiomis fiksuotomis 

jungtimis arba kitomis stabiliomis 

kultūrinėmis, istorinėmis ir vežimo 

jungtimis, taip pat gali dalyvauti 

tarpvalstybiniame bendradarbiavime. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vidaus tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo INTERREG programos 

gali apimti Norvegijos, Šveicarijos ir 

Jungtinės Karalystės regionus, kurie 

prilygsta NUTS 3 lygio regionams, taip pat 

Lichštenšteiną, Andorą ir Monaką. 

3. Vidaus tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo INTERREG programos 

gali apimti Norvegijos, Šveicarijos ir 

Jungtinės Karalystės regionus, kurie 

prilygsta NUTS 3 lygio regionams, taip pat 

Lichtenšteiną, Andorą, Monaką ir San 

Mariną. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Išorės tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo srityje PNPP III arba 

KPTBP lėšomis ketinama remti 

atitinkamos valstybės partnerės NUTS 3 

lygio regionus, o jei NUTS klasifikacijos 

nėra, jiems prilygstančias teritorijas, 

išsidėsčiusias prie visų sausumos sienų tarp 

valstybių narių ir PNPP III arba KPTBP 

reikalavimus atitinkančių valstybių 

partnerių. 

4. Išorės tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo srityje PNPP III arba 

KPTBP lėšomis ketinama remti 

atitinkamos valstybės partnerės NUTS 3 

lygio regionus, o jei NUTS klasifikacijos 

nėra, jiems prilygstančias teritorijas, 

išsidėsčiusias prie visų sausumos arba jūrų 

sienų tarp valstybių narių ir PNPP III arba 

KPTBP reikalavimus atitinkančių valstybių 

partnerių. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Tarptautinio bendradarbiavimo ir 

jūrų srities bendradarbiavimo atveju 

ERPF lėšomis ketinama remti Sąjungos 

NUTS 2 lygio regionus, įskaitant gretimas 

funkcines teritorijas, atsižvelgiant, kai 

taikytina, į makroregionines strategijas 

arba jūrų baseinų strategijas. 

1. Tarptautinio bendradarbiavimo 

atveju ERPF lėšomis ketinama remti 

Sąjungos NUTS 2 lygio regionus, įskaitant 

funkcines teritorijas, atsižvelgiant, kai 

taikytina, į makroregionines strategijas 

arba jūrų baseinų strategijas. 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tarptautinio bendradarbiavimo ir jūrų 

srities bendradarbiavimo INTERREG 

programos gali apimti: 

Tarptautinio bendradarbiavimo 

INTERREG programos gali apimti: 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslui (INTERREG) 

skiriami ERPF ištekliai sudaro 

8 430 000 000 EUR iš visų esamų 2021–

2027 m. programavimo laikotarpio ERPF, 

ESF+ ir Sanglaudos fondo išteklių, 

nustatytų Reglamento (ES) [naujasis BNR] 

102 straipsnio 1 dalyje. 

1. Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslui (INTERREG) 

skiriami ERPF ištekliai sudaro 

xx xxx xxx xxx EUR iš visų esamų 2021–

2027 m. programavimo laikotarpio ERPF, 

ESF+ ir Sanglaudos fondo išteklių, 

nustatytų Reglamento (ES) [naujasis BNR] 

102 straipsnio 1 dalyje. 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kiekviena valstybė narė gali iki 

15 proc. savo finansinių asignavimų, skirtų 

1, 2 ir 3 komponentams, perkelti iš vieno iš 

tų komponentų vienam ar keliems kitiems 

komponentams. 

4. Kiekviena valstybė narė gali iki 

20 proc. savo finansinių asignavimų, skirtų 

1, 2 ir 3 komponentams, perkelti iš vieno iš 

tų komponentų vienam ar keliems kitiems 

komponentams. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija priima įgyvendinimo aktą, 

kuriame išdėsto daugiametę ERPF ir 

KPTBP arba PNPP III lėšomis remiamų 

išorės tarpvalstybinių INTERREG 

programų strategiją. Įgyvendinimo aktas 

priimamas laikantis 63 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos patariamosios procedūros. 

Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriame 

išdėsto daugiametę ERPF ir KPTBP arba 

PNPP III lėšomis remiamų išorės 

tarpvalstybinių INTERREG programų 

strategiją. 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Dėl INERREG programų, remiamų ERPF 

ir KPTBP lėšomis, tame įgyvendinimo akte 

nustatomi Reglamento (ES) [KPTBP] 12 

straipsnio 2 dalyje nurodyti elementai. 

Dėl INERREG programų, remiamų ERPF 

ir KPTBP lėšomis, tame deleguotajame 

akte nustatomi Reglamento (ES) [KPTBP] 

12 straipsnio 2 dalyje nurodyti elementai. 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ERPF parama atskiroms išorės 

tarpvalstybinėms INTERREG programoms 

skiriama su sąlyga, kad pagal atitinkamą 

strateginį programavimo dokumentą pagal 

PNPP III TB ir KPTBP TB priemones bus 

skirta bent lygiavertė suma. Ta lygiavertė 

suma negali viršyti didžiausios PNPP III 

arba KPTBP teisėkūros procedūra 

priimtame akte nustatytos sumos. 

ERPF parama atskiroms išorės 

tarpvalstybinėms INTERREG programoms 

skiriama su sąlyga, kad pagal atitinkamą 

strateginį programavimo dokumentą pagal 

PNPP III TB ir KPTBP TB priemones bus 

skirta bent lygiavertė suma. Šis įnašas 

negali viršyti didžiausios PNPP III arba 

KPTBP teisėkūros procedūra priimtame 

akte nustatytos sumos. 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Išorės tarpvalstybinėms 

INTERREG programoms skirti 2022 ir 

2023 m. ERPF metiniai asignavimai, dėl 

kurių Komisijai iki kovo 31 d. 

nepateikiamos atitinkamų metų programos 

ir kurie nėra perskirstyti kitai programai, 

pateiktai pagal tą pačią išorės 

tarpvalstybinių INTERREG programų 

kategoriją, skiriami vidaus 

tarpvalstybinėms INTERREG 

programoms, kuriose dalyvauja atitinkama 

valstybė narė arba valstybės narės. 

1. Išorės tarpvalstybinėms 

INTERREG programoms skirti 2022 ir 

2023 m. ERPF metiniai asignavimai, dėl 

kurių Komisijai iki balandžio 30 d. 

nepateikiamos atitinkamų metų programos 

ir kurie nėra perskirstyti kitai programai, 

pateiktai pagal tą pačią išorės 

tarpvalstybinių INTERREG programų 

kategoriją, skiriami vidaus 

tarpvalstybinėms INTERREG 

programoms, kuriose dalyvauja atitinkama 

valstybė narė arba valstybės narės. 
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Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu iki 2024 m. kovo 31 d. kai 

kurios išorės tarpvalstybinės INTERREG 

programos Komisijai vis dar 

nepateikiamos, visas 9 straipsnio 5 dalyje 

nurodytas ERPF įnašas, skirtas toms 

programoms likusiems metams iki 

2027 m., kuris nebuvo perskirstytas kitai 

išorės tarpvalstybinei INTERREG 

programai, atitinkamai taip pat remiamai 

pagal PNPP III TB arba KPTBP TB, 

skiriamas vidaus tarpvalstybinėms 

INTERREG programoms, kuriose 

dalyvauja atitinkama valstybė narė arba 

valstybės narės. 

2. Jeigu iki 2024 m. balandžio 30 d. 

kai kurios išorės tarpvalstybinės 

INTERREG programos Komisijai vis dar 

nepateikiamos, visas 9 straipsnio 5 dalyje 

nurodytas ERPF įnašas, skirtas toms 

programoms likusiems metams iki 

2027 m., kuris nebuvo perskirstytas kitai 

išorės tarpvalstybinei INTERREG 

programai, atitinkamai taip pat remiamai 

pagal PNPP III TB arba KPTBP TB, 

skiriamas vidaus tarpvalstybinėms 

INTERREG programoms, kuriose 

dalyvauja atitinkama valstybė narė arba 

valstybės narės.  

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tokiais atvejais 1 dalyje nurodytas ERPF 

įnašas, atitinkantis įsipareigojimams dar 

nepriskirtas metines lėšų dalis arba tais 

pačiais biudžetiniais metais visiškai arba iš 

dalies įsipareigojimams priskirtas ir 

panaikintas metines lėšų dalis, kurios 

nebuvo perskirstytos kitai išorės 

tarpvalstybinei INTERREG programai, 

atitinkamai taip pat remiamai pagal 

PNPP III TB arba KPTBP TB, skiriamas 

vidaus tarpvalstybinėms INTERREG 

programoms, kuriose dalyvauja atitinkama 

valstybė narė arba valstybės narės. 

Tokiais atvejais 1 dalyje nurodytas ERPF 

įnašas, atitinkantis įsipareigojimams dar 

nepriskirtas metines lėšų dalis arba tais 

pačiais biudžetiniais metais visiškai arba iš 

dalies įsipareigojimams priskirtas ir 

panaikintas metines lėšų dalis, kurios 

nebuvo perskirstytos kitai išorės 

tarpvalstybinei INTERREG programai, 

atitinkamai taip pat remiamai pagal 

PNPP III TB arba KPTBP TB, skiriamas 

vidaus tarpvalstybinėms INTERREG 

programoms arba tarptautinio 

bendradarbiavimo programoms, kuriose 

dalyvauja atitinkama valstybė narė arba 

valstybės narės. 
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Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nė vienos INTERREG programos 

bendro finansavimo procentinė dalis negali 

būti didesnė negu 70 %, nebent 

Reglamentuose (ES) [PNPP III], [KPTBP] 

arba Tarybos sprendime [UŠTP] arba 

kuriame nors pagal juos priimtame akte 

išorės tarpvalstybinėms INTERREG 

programoms arba 3 komponento 

INTERREG programoms nustatyta didesnė 

procentinė dalis. 

1. Nė vienos INTERREG programos 

bendro finansavimo procentinė dalis negali 

būti didesnė negu 75 %, nebent 

Reglamentuose (ES) [PNPP III], [KPTBP] 

arba Tarybos sprendime [UŠTP] arba 

kuriame nors pagal juos priimtame akte 

išorės tarpvalstybinėms INTERREG 

programoms arba 3 komponento 

INTERREG programoms nustatyta didesnė 

procentinė dalis. 

 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) skatinamas tarpvalstybinis kultūrų 

dialogas, pasitelkiant kultūrinio ir 

švietimo srities bendradarbiavimo 

projektus, bendrą kūrybą, žmonių 

tarpusavio ryšius ir visuomenės 

diskusijas, taip pat remiamas bendro 

kultūros ir kalbinio paveldo išsaugojimas 

ir valdymas; 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 4 dalies a punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pagal 1 ir 2B komponentų 

INTERREG programas: 

a) pagal 1 ir 2 komponentų 

INTERREG programas: 
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Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 4 dalies a punkto ii papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) gerinant veiksmingą viešąjį 

administravimą – skatinant teisinį ir 

administracinį bendradarbiavimą, piliečių 

ir institucijų bendradarbiavimą, taip 

siekiant pašalinti teisines ir kitas pasienių 

regionams kylančias kliūtis; 

ii) gerinant veiksmingą viešąjį 

administravimą – skatinant teisinį ir 

administracinį bendradarbiavimą, piliečių, 

pilietinės visuomenės veikėjų ir institucijų 

bendradarbiavimą, taip siekiant pašalinti 

teisines ir kitas pasienių regionams 

kylančias kliūtis; 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 4 dalies a punkto ii a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iia) didinti Sąjungos saugumą, be kita 

ko, karinį mobilumą; 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 4 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) be to, kas nurodyta a ir b 

punktuose, pagal INTERREG lėšomis 

remiamas išorės tarpvalstybines ir 2 ir 3 

komponentų INTERREG programas: 

stiprinant abipusį pasitikėjimą, ypač 

skatinant žmonių tarpusavio ryšius, 

stiprinant tvarią demokratiją, remiant 

pilietinės visuomenės veikėjus ir jų 

vaidmenį reformų ir demokratinių 

pertvarkų procesuose. 

c) be to, kas nurodyta a ir b 

punktuose, pagal INTERREG lėšomis 

remiamas išorės tarpvalstybines ir 2 ir 3 

komponentų INTERREG programas: 

stiprinant abipusį pasitikėjimą ir 

puoselėjant susitaikymą, ypač skatinant 

žmonių tarpusavio ryšius, stiprinant tvarią 

demokratiją, remiant nepriklausomą 

žiniasklaidą ir pilietinės visuomenės 

veikėjus ir jų vaidmenį reformų ir 

demokratinių pertvarkų procesuose. 
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Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pagal išorės tarpvalstybines 

INTERREG programas ir 2 bei 3 

komponentų INTERREG programas ERPF 

ir, kai taikytina, Sąjungos išorės 

finansavimo priemonių įnašai taip pat 

skiriami konkrečiam išorės INTERREG 

tikslui „saugesnė ir labiau apsaugota 

Europa“ siekti, ypač sienų kirtimo 

valdymo, judumo ir migracijos valdymo, 

įskaitant migrantų apsaugą, veiksmais. 

5. Pagal išorės tarpvalstybines 

INTERREG programas ir 2 bei 3 

komponentų INTERREG programas ERPF 

ir, kai taikytina, Sąjungos išorės 

finansavimo priemonių įnašai taip pat 

skiriami konkrečiam išorės INTERREG 

tikslui „saugesnė ir labiau apsaugota 

Europa“ siekti, ypač sienų kirtimo 

valdymo, judumo ir migracijos valdymo, 

įskaitant migrantų apsaugą, veiksmais. 

Tais atvejais, kai išorės finansavimo 

priemonių lėšomis naudojamasi 

INTERREG programoms remti, taip pat 

siekiama atitinkamoms priemonėms 

taikomų tikslų, nurodytų atitinkamuose 

[PNPP], [KPTBP] ir [UŠTP] 

reglamentuose. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) 

siekiama pagal INTERREG programas, 

vadovaujantis pasidalijamojo valdymo 

principu, išskyrus 3 komponentą, kurį 

visiškai arba iš dalies galima įgyvendinti 

pagal netiesioginio valdymo principą, ir 5 

komponentą, kuris įgyvendinamas pagal 

tiesioginio arba netiesioginio valdymo 

principą. 

1. Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) 

siekiama pagal INTERREG programas, 

vadovaujantis pasidalijamojo valdymo 

principu, išskyrus 3 komponentą, kurį 

visiškai arba iš dalies galima įgyvendinti 

pagal netiesioginio valdymo principą. 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tačiau INTERREG programą, apimančią 

paramą iš Sąjungos išorės finansavimo 

priemonės lėšų, valstybė narė, kurioje yra 

numatoma vadovaujančioji institucija, 

pateikia ne vėliau kaip per šešis mėnesius 

nuo tos dienos, kai Komisija pagal 10 

straipsnio 1 dalį arba, jei taip reikalaujama, 

pagal atitinkamą pagrindinį vienos arba 

kelių tokių Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių aktą patvirtina atitinkamą 

strateginį programavimo dokumentą. 

Tačiau INTERREG programą, apimančią 

paramą iš Sąjungos išorės finansavimo 

priemonės lėšų, valstybė narė, kurioje yra 

numatoma vadovaujančioji institucija, 

pateikia ne vėliau kaip per devynis 

mėnesius nuo tos dienos, kai Komisija 

pagal 10 straipsnio 1 dalį arba, jei taip 

reikalaujama, pagal atitinkamą pagrindinį 

vienos arba kelių tokių Sąjungos išorės 

finansavimo priemonių aktą patvirtina 

atitinkamą strateginį programavimo 

dokumentą. 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekvienas prioritetas atitinka vieną 

politikos tikslą arba, kai taikytina, vieną 

konkretų INTERREG tikslą ar abu 

konkrečius INTERREG tikslus arba 

techninę paramą. Vienam politikos tikslui 

arba, kai taikytina, vienam arba abiem 

konkretiems INTERREG tikslams skirtą 

prioritetą sudaro vienas arba keli konkretūs 

tikslai. Vieną politikos tikslą arba konkretų 

INTERREG tikslą gali atitikti daugiau 

negu vienas prioritetas. 

Kiekvienas prioritetas atitinka vieną 

politikos tikslą arba, kai taikytina, vieną 

konkretų INTERREG tikslą ar abu 

konkrečius INTERREG tikslus arba 

techninę paramą. Vienam politikos tikslui 

arba, kai taikytina, vienam arba abiem 

konkretiems INTERREG tikslams skirtą 

prioritetą sudaro vienas arba keli konkretūs 

tikslai. Vieną politikos tikslą arba konkretų 

INTERREG tikslą gali atitikti daugiau 

negu vienas prioritetas. Tais atvejais, kai 

išorės finansavimo priemonių lėšomis 

naudojamasi INTERREG programoms 

remti, taip pat atsižvelgiama į 

atitinkamoms priemonėms nustatytus 

prioritetus, nurodytus atitinkamuose 

[PNPP], [KPTBP] ir [UŠTP] 

reglamentuose. 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 7 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) nustatoma jungtinio sekretoriato 

steigimo tvarka; 

b) nustatoma jungtinio sekretoriato ir, 

jei taikoma, pagalbinių valdymo struktūrų 

valstybėse narėse arba trečiosiose 

valstybėse steigimo tvarka; 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Veiksmams atrinkti stebėsenos komitetas 

arba, kai taikytina, iniciatyvinis komitetas 

nustato ir taiko kriterijus ir procedūras, 

kurie yra nediskriminaciniai, skaidrūs, 

kuriais užtikrinama lyčių lygybė, pagal 

kuriuos atsižvelgiama į Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartiją, darnaus 

vystymosi principą ir Sąjungos aplinkos 

apsaugos politiką pagal SESV 11 straipsnį 

ir 191 straipsnio 1 dalį. 

Veiksmams atrinkti stebėsenos komitetas 

arba, kai taikytina, iniciatyvinis komitetas 

nustato ir taiko kriterijus ir procedūras, 

kurie yra nediskriminaciniai, skaidrūs, 

kuriais užtikrinama lyčių lygybė, pagal 

kuriuos atsižvelgiama į Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartiją, Europos 

žmogaus teisių konvenciją, darnaus 

vystymosi principą ir Sąjungos aplinkos 

apsaugos politiką pagal SESV 11 straipsnį 

ir 191 straipsnio 1 dalį. 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ja) užtikrinti, kad vykdant atrinktus 

veiksmus stebėsenos komitetas taikytų 

kriterijus ir procedūras, kurie yra 

nediskriminaciniai, kuriais užtikrinama 

lyčių lygybė, pagal kuriuos atsižvelgiama į 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartiją, Europos žmogaus teisių 

konvenciją, darnaus vystymosi principą ir 

Sąjungos aplinkos apsaugos politiką 

pagal SESV 11 straipsnį ir 191 straipsnio 

1 dalį. 
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Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. INTERREG veiksmas gali būti 

įgyvendinamas vienoje šalyje, jeigu 

veiksmo paraiškoje nurodomas poveikis ir 

nauda programos teritorijai. 

2. INTERREG veiksmas gali būti 

įgyvendinamas vienoje šalyje, jeigu 

veiksmo paraiškoje nurodomas 

tarpvalstybinis arba tarptautinis poveikis 

ir nauda programai. 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Įgyvendinant 3 komponento INTERREG 

programų veiksmus, partneriai iš 

atokiausių regionų, trečiųjų valstybių, 

valstybių partnerių ir UŠT privalo 

bendradarbiauti tik trijose iš keturių 

pirmoje pastraipoje nurodytų sričių. 

Įgyvendinant 3 komponento INTERREG 

programų ir išorės tarpvalstybinių 

programų INTERREG veiksmus, 

partneriai iš atokiausių regionų, trečiųjų 

valstybių, valstybių partnerių ir UŠT 

privalo bendradarbiauti tik trijose iš keturių 

pirmoje pastraipoje nurodytų sričių. 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Mažų projektų fondo paramos 

gavėjas turi būti tarpvalstybinis juridinis 

subjektas arba ETBG. 

2. Mažų projektų fondo paramos 

gavėjas turi būti tarpvalstybinis juridinis 

subjektas, Euroregionas, ETBG arba 

vadovaujanti institucija, arba esama 

įstaiga vienoje šalyje pagal programoje 

dalyvaujančių šalių ar regionų 

susitarimą. 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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29 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Projekto paraiška ir programos 

įgyvendinimo taisyklės; 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nepažeidžiant Reglamento (ES) [naujasis 

BNR] [57–62] straipsniuose, Reglamento 

(ES) [naujasis ERPF] [4 ir 6] straipsniuose 

arba šiame skyriuje, įskaitant pagal juos 

priimtus aktus, nustatytų tinkamumo 

finansuoti taisyklių, dalyvaujančios 

valstybės narės ir, kai taikytina, trečiosios 

valstybės, valstybės partnerės ir UŠT 

bendru stebėsenos komiteto sprendimu 

nustato papildomas taisykles dėl 

INTERREG programos išlaidų tinkamumo 

finansuoti tik tų kategorijų išlaidoms, 

kurios nėra numatytos minėtose nuostatose. 

Papildomos taisyklės taikomos visai 

programos teritorijai. 

Nepažeidžiant Reglamento (ES) [naujasis 

BNR] [57–62] straipsniuose, Reglamento 

(ES) [naujasis ERPF] [4 ir 6] straipsniuose, 

Reglamento (ES) [PNPP] [10] straipsnyje, 

Reglamento (ES) [KPTBP] [27] 

straipsnyje arba šiame skyriuje, įskaitant 

pagal juos priimtus aktus, nustatytų 

tinkamumo finansuoti taisyklių, 

dalyvaujančios valstybės narės ir, kai 

taikytina, trečiosios valstybės, valstybės 

partnerės ir UŠT bendru stebėsenos 

komiteto sprendimu nustato papildomas 

taisykles dėl INTERREG programos 

išlaidų tinkamumo finansuoti tik tų 

kategorijų išlaidoms, kurios nėra 

numatytos minėtose nuostatose. 

Papildomos taisyklės taikomos visai 

programos teritorijai.  

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tačiau tais atvejais, kai pagal INTERREG 

programą veiksmai atrenkami skelbiant 

kvietimus teikti pasiūlymus, papildomos 

taisyklės priimamos prieš paskelbiant 

pirmąjį kvietimą teikti pasiūlymus. Visais 

kitais atvejais papildomos taisyklės 

priimamos prieš atrenkant pirmuosius 

Tačiau tais atvejais, kai pagal INTERREG 

programą veiksmai atrenkami skelbiant 

kvietimus teikti pasiūlymus, papildomos 

taisyklės priimamos prieš paskelbiant 

kiekvieną kvietimą teikti pasiūlymus. 

Visais kitais atvejais papildomos taisyklės 

priimamos prieš atrenkant pirmuosius 
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veiksmus. veiksmus. 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

44 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pagal 2B komponento INTERREG 

programą arba pagal 1 komponento 

INTERREG programą, jei ji apima ilgas 

sienas, kurių teritorijose vystymosi 

uždaviniai ir poreikiai yra skirtingi, 

INTERREG programoje dalyvaujančios 

valstybės narės ir, kai taikytina, trečiosios 

valstybės, valstybės partnerės ir UŠT gali 

apibrėžti programos dalių teritorijas. 

5. Pagal 1 komponento INTERREG 

programą, jei ji apima sienas, kurių 

teritorijose vystymosi uždaviniai ir 

poreikiai yra skirtingi, INTERREG 

programoje dalyvaujančios valstybės narės 

ir, kai taikytina, trečiosios valstybės, 

valstybės partnerės ir UŠT gali apibrėžti 

programos dalių teritorijas. 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

45 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Jei vadovaujančioji institucija 

neatlieka tikrinimo pagal Reglamento 

(ES) (naujasis BNR) 68 straipsnio 1 

dalies a punktą visoje programos 

įgyvendinimo teritorijoje, kiekviena 

valstybė narė paskiria įstaigą arba 

asmenį, atsakingą už tokio patikrinimo 

atlikimą, per kurį tikrinami jos teritorijoje 

esantys naudos gavėjai. 
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21.11.2018 

VYSTYMOSI KOMITETO NUOMONĖ 

pateikta Regioninės plėtros komitetui 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų 

siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos 

regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos 

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) 

Nuomonės referentė (*): Eleni Theocharous 

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis 

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Europos teritorinio bendradarbiavimo iniciatyvos (INTERREG) tikslas – skatinti valstybių 

narių bendradarbiavimą tarpusavyje Sąjungos viduje ir su trečiosiomis valstybėmis, 

valstybėmis partnerėmis arba užjūrio šalimis bei teritorijomis (UŠT). Tikimasi, kad nauju 

siūlomu reglamentu 2021–2027 m. laikotarpiu bus supaprastintas bendradarbiavimas už 

Sąjungos ribų. Be to, ES būsimomis išorės finansavimo priemonėmis (įskaitant Kaimynystės, 

vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (KPTBP) ir UŠTP) siekiama nustatyti 

aiškias taisykles, pagal kurias dalį jų išteklių būtų galima perkelti INTERREG programoms. 

 

Vystymosi (DEVE) komiteto nuomonės referentė mano, kad Vystymosi komitetas yra 

suinteresuotas užtikrinti, kad trečiosios šalys ir užjūrio šalys bei teritorijos galėtų veiksmingai 

dalyvauti INTERREG programose. Rengiant programas reikėtų visapusiškai atsižvelgti į 

konkrečias UŠT problemas ir poreikius.  

 

Nuomonės referentė norėtų atkreipti dėmesį į galimą INTERREG indėlį įgyvendinant darnaus 

vystymosi tikslus ir siekiant su klimato kaita susijusių tikslų. Taip pat turėtų būti visapusiškai 

laikomasi politikos suderinamumo vystymosi labui, nes siekiant DVT nepaprastai svarbu 

užtikrinti visų ES politikos sričių suderinamumą.  

PAKEITIMAI 

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos 

pakeitimus: 
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Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnio 1 

dalį, 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Sąjungos teritorijoje siekiant remti 

darnų vystymąsi įvairiais lygmenimis, 

ERPF lėšomis reikėtų remti tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą, tarptautinį 

bendradarbiavimą, jūrų srities 

bendradarbiavimą, atokiausių regionų 

bendradarbiavimą ir tarpregioninį 

bendradarbiavimą pagal Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslą (INTERREG); 

(3) Sąjungos teritorijoje siekiant remti 

darnų vystymąsi įvairiais lygmenimis, 

ERPF lėšomis reikėtų remti tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą, tarptautinį 

bendradarbiavimą, jūrų srities 

bendradarbiavimą, atokiausių regionų 

bendradarbiavimą ir tarpregioninį 

bendradarbiavimą pagal Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslą (INTERREG). 

Turėtų būti atsižvelgiama į daugiapakopio 

valdymo ir partnerystės principus ir 

stiprinamas vieta grindžiamas požiūris bei 

nediskriminavimo principas; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) įvairiais INTERREG 

komponentais turėtų būti padedama siekti 

darnaus vystymosi tikslų, kaip apibrėžta 

2015 m. rugsėjo mėn. priimtoje Darnaus 

vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m.; 
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Pagrindimas 

INTERREG indėlis siekiant darnaus vystymosi tikslų turėtų būti paminėtas 

konstatuojamosiose dalyse. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3b) INTERREG taip pat turėtų būti 

prisidedama vykdant kitus tarptautinius 

įsipareigojimus, pvz., pagal Paryžiaus 

susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21). 

Atsižvelgiant į kovos su klimato kaita 

svarbą, INTERREG bus prisidedama 

integruojant klimato politikos veiksmus ir 

siekiant bendro tikslo 25 proc. Sąjungos 

biudžeto išlaidų skirti klimato politikos 

tikslams finansuoti; 

Pagrindimas 

Konstatuojamosiose dalyse taip pat turėtų būti pateikta nuoroda į Paryžiaus susitarimą, nes 

INTERREG turėtų būti prisidedama siekiant ES klimato kaitos tikslų. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) pagal tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo komponentą reikėtų 

siekti spręsti bendrus drauge pasienio 

regionuose nustatytus uždavinius ir 

išnaudoti nepanaudotas pasienio regionų 

ekonomikos augimo galimybes, kaip 

pažymėta Komisijos komunikate 

„Ekonomikos augimo ir sanglaudos 

skatinimas ES pasienio regionuose“23 

(toliau – Pasienio regionų komunikatas). 

Tad tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

komponentas turėtų apsiriboti 

bendradarbiavimu prie sausumos sienų, o 

(4) pagal tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo komponentą reikėtų 

siekti spręsti bendrus drauge pasienio 

regionuose nustatytus uždavinius ir 

išnaudoti nepanaudotas pasienio regionų 

ekonomikos augimo galimybes, kaip 

pažymėta Komisijos komunikate 

„Ekonomikos augimo ir sanglaudos 

skatinimas ES pasienio regionuose“23 

(toliau – Pasienio regionų komunikatas). 

Tad pagal tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo komponentą turėtų būti 

remiamas sausumos arba jūros sienos 
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tarpvalstybinį bendradarbiavimą prie jūrų 

sienų reikėtų integruoti į tarptautinio 

bendradarbiavimo komponentą; 

skiriamų regionų bendradarbiavimas; 

_________________ _________________ 

23 Komisijos komunikatas Tarybai ir 

Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo 

ir sanglaudos skatinimas ES pasienio 

regionuose“, COM(2017) 534 final, 

2017 9 20. 

23 Komisijos komunikatas Tarybai ir 

Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo 

ir sanglaudos skatinimas ES pasienio 

regionuose“, COM(2017) 534 final, 

2017 9 20. 

Pagrindimas 

Bendradarbiavimą prie jūrų sienų įtraukiant į naująją INTERREG kryptį nesiekiama 

supaprastinimo ir didesnio patogumo naudoti tikslų. 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) pagal tarptautinio 

bendradarbiavimo ir jūrų srities 

bendradarbiavimo komponentą 

bendradarbiavimą reikėtų siekti stiprinti 

veiksmais, kuriais skatinama su Sąjungos 

sanglaudos politikos prioritetais susijusi 

integruota teritorinė plėtra, į šį 

komponentą taip pat reikėtų įtraukti 

tarpvalstybinį jūrų srities 

bendradarbiavimą. Tarptautinis 

bendradarbiavimas turėtų apimti didesnes 

Sąjungos žemyninės dalies teritorijas, o 

jūrų srities bendradarbiavimas – teritorijas 

aplink jūrų baseinus, į jį taip pat reikėtų 

integruoti 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpio bendradarbiavimą prie jūrų 

sienų. Kad ankstesnį tarpvalstybinį jūrų 

srities bendradarbiavimą būtų galima tęsti, 

jį įtraukus į bendresnę jūrų srities 

bendradarbiavimo sistemą, reikėtų suteikti 

kuo daugiau lankstumo, ypač apibrėžiant 

bendradarbiavimo teritoriją, nustatant 

konkrečius bendradarbiavimo tikslus, 

reikalavimus dėl projektų partnerių, kuriant 

paprogrames ir specialius iniciatyvinius 

(6) pagal tarptautinio 

bendradarbiavimo ir jūrų srities 

bendradarbiavimo komponentą 

bendradarbiavimą reikėtų siekti stiprinti 

veiksmais, kuriais skatinama su Sąjungos 

sanglaudos politikos prioritetais susijusi 

integruota teritorinė plėtra. Tarptautinis 

bendradarbiavimas turėtų apimti didesnes 

Sąjungos žemyninės dalies teritorijas, o 

jūrų srities bendradarbiavimas – teritorijas 

aplink jūrų baseinus. Kad ankstesnį 

tarpvalstybinį jūrų srities bendradarbiavimą 

būtų galima tęsti, jį įtraukus į bendresnę 

jūrų srities bendradarbiavimo sistemą, 

reikėtų suteikti kuo daugiau lankstumo, 

ypač apibrėžiant bendradarbiavimo 

teritoriją, nustatant konkrečius 

bendradarbiavimo tikslus, reikalavimus dėl 

projektų partnerių, kuriant paprogrames ir 

specialius iniciatyvinius komitetus; 
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komitetus; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) atsižvelgiant į tarpvalstybinio ir 

tarptautinio bendradarbiavimo 2014–

2020 m. programavimo laikotarpiu 

atokiausiuose regionuose patirtį ir tai, kad 

abiejų komponentų derinimas pagal vieną 

programą vienoje bendradarbiavimo 

teritorijoje nepadėjo pakankamai 

supaprastinti nei programos institucijoms, 

nei paramos gavėjams taikomos tvarkos, 

reikėtų sukurti specialų atokiausių regionų 

komponentą, kad atokiausi regionai galėtų 

bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis ir 

teritorijomis veiksmingiausiu ir 

paprasčiausiu būdu; 

(7) atsižvelgiant į tarpvalstybinio ir 

tarptautinio bendradarbiavimo 2014–

2020 m. programavimo laikotarpiu 

atokiausiuose regionuose patirtį ir tai, kad 

abiejų komponentų derinimas pagal vieną 

programą vienoje bendradarbiavimo 

teritorijoje nepadėjo pakankamai 

supaprastinti nei programos institucijoms, 

nei paramos gavėjams taikomos tvarkos, 

reikėtų sukurti specialų atokiausių regionų 

komponentą, kad atokiausi regionai galėtų 

bendradarbiauti su trečiosiomis ir užjūrio 

šalimis ir teritorijomis (UŠT) 

veiksmingiausiu ir paprasčiausiu būdu, 

atsižvelgiant į jų konkrečius poreikius ir 

specifiką; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) atsižvelgiant į patirtį, įgytą 

įgyvendinant INTERREG tarpregioninio 

bendradarbiavimo programas, ir tai, kad 

toks bendradarbiavimas pagal investicijų į 

darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 

tikslui skirtas programas 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpiu buvo 

nepakankamas, pagal tarpregioninio 

bendradarbiavimo komponentą dėmesį 

reikėtų konkrečiau sutelkti į sanglaudos 

politikos veiksmingumo didinimą.  Todėl 

pagal šį komponentą reikėtų apsiriboti 

dviem programomis: pagal vieną reikėtų 

suteikti galimybių įgyti įvairios patirties, 

(8) atsižvelgiant į patirtį, įgytą 

įgyvendinant INTERREG tarpregioninio 

bendradarbiavimo programas, ir tai, kad 

toks bendradarbiavimas pagal investicijų į 

darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 

tikslui skirtas programas 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpiu buvo 

nepakankamas, pagal tarpregioninio 

bendradarbiavimo komponentą dėmesį 

reikėtų konkrečiau sutelkti į sanglaudos 

politikos veiksmingumo didinimą. Todėl 

pagal šį komponentą reikėtų apsiriboti 

dviem programomis: pagal vieną reikėtų 

suteikti galimybių įgyti įvairios patirties, 
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taikyti novatoriškus metodus, stiprinti 

abiejų tikslų programų įgyvendinimo 

gebėjimus bei skatinti naudotis Europos 

teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, 

kuriamomis arba ketinamomis kurti pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1082/200624, pagal kitą – 

tobulinti vystymosi tendencijų analizę. 

Visoje Sąjungoje vykstantį 

bendradarbiavimą pagal projektus reikėtų 

integruoti į naują tarpregioninių investicijų 

į inovacijas komponentą ir glaudžiai susieti 

su Komisijos komunikato „Inovacijų 

stiprinimas Europos regionuose: atsparus, 

integracinis ir tvarus teritorinio lygmens 

ekonomikos augimas“25 įgyvendinimu, 

ypač remti temines pažangiosios 

specializacijos platformas energetikos, 

pramonės modernizavimo ir žemės ūkio 

maisto produktų srityse. Galiausiai 

pažymėtina, kad integruotas teritorinis 

vystymasis, sutelktas į funkcines miestų 

teritorijas arba miestų teritorijas, turėtų būti 

vykdomas pagal investicijų į darbo vietų 

kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui 

skirtas programas ir aprašytas viename 

lydimajame dokumente „Europos miestų 

iniciatyva“. Abi tarpregioninio 

bendradarbiavimo komponento programos 

turėtų apimti visą Sąjungą, galimybę jose 

dalyvauti taip pat reikėtų suteikti 

trečiosioms valstybėms; 

taikyti novatoriškus metodus, stiprinti 

abiejų tikslų programų įgyvendinimo 

gebėjimus bei skatinti naudotis Europos 

teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, 

kuriamomis arba ketinamomis kurti pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1082/200624, pagal kitą – 

tobulinti vystymosi tendencijų analizę. 

Visoje Sąjungoje vykstantį 

bendradarbiavimą pagal projektus reikėtų 

integruoti į naują tarpregioninių investicijų 

į inovacijas komponentą ir glaudžiai susieti 

su Komisijos komunikato „Inovacijų 

stiprinimas Europos regionuose: atsparus, 

integracinis ir tvarus teritorinio lygmens 

ekonomikos augimas“25 įgyvendinimu, 

ypač remti temines pažangiosios 

specializacijos platformas 

atsinaujinančiosios energijos, žiedinės 

ekonomikos, pramonės modernizavimo, 

agroekologinio ūkininkavimo ir žemės 

ūkio maisto produktų srityse. Galiausiai 

pažymėtina, kad integruotas teritorinis 

vystymasis, sutelktas į funkcines miestų 

teritorijas arba miestų teritorijas, turėtų būti 

vykdomas pagal investicijų į darbo vietų 

kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui 

skirtas programas ir aprašytas viename 

lydimajame dokumente „Europos miestų 

iniciatyva“. Abi tarpregioninio 

bendradarbiavimo komponento programos 

turėtų apimti visą Sąjungą, galimybę jose 

dalyvauti taip pat reikėtų suteikti UŠT ir 

trečiosioms valstybėms; 

__________________ __________________ 

24 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 

bendradarbiavimo grupės (ETBG) 

(OL L 210, 2006 7 31, p. 19). 

24 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 

bendradarbiavimo grupės (ETBG) 

(OL L 210, 2006 7 31, p. 19). 

25 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui „Inovacijų 

stiprinimas Europos regionuose: atsparus, 

integracinis ir tvarus teritorinio lygmens 

ekonomikos augimas“, 

COM(2017) 376 final, 2017 7 18. 

25 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui „Inovacijų 

stiprinimas Europos regionuose: atsparus, 

integracinis ir tvarus teritorinio lygmens 

ekonomikos augimas“, 

COM(2017) 376 final, 2017 7 18. 
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Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) PNPP III paramą daugiausia reikėtų 

sutelkti į pagalbą PNPP paramos gavėjams, 

padedant jiems stiprinti demokratines 

institucijas ir teisinę valstybę, įgyvendinti 

teismų sistemos ir viešojo administravimo 

reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 

teisėms, skatinti lyčių lygybę, toleranciją, 

socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą. 

Teikiant PNPP paramą reikėtų toliau remti 

PNPP paramos gavėjų pastangas plėtoti 

regioninį, makroregioninį ir tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą bei teritorinę plėtrą, be 

kita ko, įgyvendinant Sąjungos 

makroregionines strategijas. Be to, teikiant 

PNPP paramą reikėtų spręsti saugumo, 

migracijos, sienų valdymo klausimus, 

užtikrinti galimybę naudotis tarptautine 

apsauga, dalytis svarbia informacija, 

stiprinti sienų kontrolę ir bendromis 

pastangomis kovoti su neteisėta migracija 

ir neteisėtu migrantų gabenimu; 

(11) PNPP III paramą daugiausia reikėtų 

sutelkti į pagalbą PNPP paramos gavėjams, 

padedant jiems stiprinti demokratines 

institucijas ir teisinę valstybę, įgyvendinti 

teismų sistemos ir viešojo administravimo 

reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 

teisėms, skatinti vyrų ir moterų lygybę, 

toleranciją, socialinę įtrauktį ir 

nediskriminavimą. Teikiant PNPP paramą 

reikėtų toliau remti PNPP paramos gavėjų 

pastangas plėtoti regioninį, makroregioninį 

ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą bei 

teritorinę plėtrą, be kita ko, įgyvendinant 

Sąjungos makroregionines strategijas. Be 

to, teikiant PNPP paramą reikėtų spręsti 

saugumo, migracijos, sienų valdymo 

klausimus, užtikrinti saugią galimybę 

naudotis tarptautine apsauga, dalytis 

svarbia informacija, stiprinti sienų kontrolę 

ir bendromis pastangomis kovoti su 

neteisėta migracija, neteisėtu migrantų 

gabenimu ir prekyba žmonėmis; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) dėl KPTBP paramos pažymėtina, kad 

Sąjunga turėtų plėtoti ypatingus santykius 

su kaimyninėmis šalimis, taip stengdamasi 

sukurti Sąjungos vertybėmis grindžiamą 

gerovės ir geros kaimynystės erdvę, kuriai 

būdingi artimi ir taikūs bendradarbiavimo 

santykiai. Todėl pagal šį reglamentą ir 

pagal KPTBP reikėtų remti atitinkamų 

(12) dėl KPTBP paramos pažymėtina, kad 

Sąjunga turėtų plėtoti ypatingus santykius 

su kaimyninėmis šalimis, taip stengdamasi 

sukurti Sąjungos vertybėmis grindžiamą 

gerovės ir geros kaimynystės erdvę, kuriai 

būdingi artimi ir taikūs bendradarbiavimo 

santykiai. Todėl pagal šį reglamentą ir 

pagal KPTBP reikėtų remti atitinkamų 
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makroregioninių strategijų vidaus ir išorės 

aspektus. Šios iniciatyvos yra strategiškai 

svarbios, jomis sukuriamas reikšmingas 

politinis pagrindas, kuriuo remiantis galima 

plėtoti tarpusavio atskaitomybės, bendrų 

įsipareigojimų ir atsakomybės principais 

grindžiamus santykius su šalimis 

partnerėmis ir jų tarpusavio santykius; 

makroregioninių strategijų vidaus ir išorės 

aspektus, visų pirma siekiant panaikinti 

skurdą ir prisidėti prie darnaus vystymosi. 

Šios iniciatyvos yra strategiškai svarbios, 

jomis sukuriamas reikšmingas politinis 

pagrindas, kuriuo remiantis galima plėtoti 

tarpusavio atskaitomybės, bendrų 

įsipareigojimų ir atsakomybės principais 

grindžiamus santykius su šalimis 

partnerėmis ir jų tarpusavio santykius; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) kuriant sinergiją su Sąjungos 

išorės veiksmais ir vystymosi 

programomis taip pat turėtų būti 

padedama užtikrinti kuo didesnį poveikį, 

tuo pačiu metu laikantis politikos 

suderinamumo vystymosi labui principo, 

kaip numatyta Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnyje. 

Siekiant DVT nepaprastai svarbu 

užtikrinti visų ES politikos priemonių 

suderinamumą; 

Pagrindimas 

Politikos suderinamumas vystymosi labui yra pagal Sutartį numatyta prievolė ir ji turėtų būti 

nurodyta konstatuojamosiose dalyse. 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) atsižvelgiant į specifinę Sąjungos 

atokiausių regionų padėtį, reikia priimti 

priemones, kuriose būtų išdėstyta, 

kokiomis sąlygomis šie regionai gali 

naudotis struktūriniais fondais. Dėl to, 

(14) atsižvelgiant į specifinę Sąjungos 

atokiausių regionų padėtį, reikia priimti 

priemones, kuriose būtų išdėstyta, 

kokiomis sąlygomis šie regionai gali 

naudotis struktūriniais fondais. Dėl to, 
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siekiant supaprastinti ir paskatinti 

bendradarbiavimą su kaimynais ir kartu 

atsižvelgti į Komisijos komunikatą 

„Sustiprinta ir atnaujinta strateginė 

partnerystė su ES atokiausiais regionais“, 

tam tikras šio reglamento nuostatas reikėtų 

pritaikyti prie ES atokiausių regionų 

specifikos; 

siekiant supaprastinti ir paskatinti jų 

bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 

ir UŠT ir kartu atsižvelgti į Komisijos 

komunikatą „Sustiprinta ir atnaujinta 

strateginė partnerystė su ES atokiausiais 

regionais“, tam tikras šio reglamento 

nuostatas reikėtų pritaikyti prie ES 

atokiausių regionų specifikos31; 

__________________ __________________ 

31 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui, Regionų 

komitetui ir Europos investicijų bankui 

„Sustiprinta ir atnaujinta strateginė 

partnerystė su ES atokiausiais regionais“ 

(COM(2017) 623 final, 2017 10 24). 

31 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui, Regionų 

komitetui ir Europos investicijų bankui 

„Sustiprinta ir atnaujinta strateginė 

partnerystė su ES atokiausiais regionais“ 

(COM(2017) 623 final, 2017 10 24). 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) reglamente numatyta, kad užjūrio 

šalys ir teritorijos (UŠT) gali dalyvauti 

INTERREG programose. Siekiant 

sudaryti palankesnes sąlygas UŠT 

veiksmingai pasinaudoti galimybėmis ir 

dalyvauti, turi būti atsižvelgta į UŠT 

specifiką ir problemas; 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14b) pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV) IV dalies 198–

204 straipsnius dėl asociacijos su užjūrio 

šalimis ir teritorijomis numatoma, kad 

asociacijos tikslas – skatinti tų šalių ir 

teritorijų ekonominį ir socialinį vystymąsi 

bei užmegzti glaudžius jų ekonominius 
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santykius su Sąjunga kaip visuma. Pagal 

SESV preambulėje išdėstytus principus 

asociacija pirmiausia turi būti naudinga 

šių šalių ir teritorijų gyventojų interesams 

ir gerovei, kad ekonominis, socialinis ir 

kultūrinis vystymasis atitiktų jų siekius; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14c) pagal įvairius komponentus 

finansuojama veikla turėtų būti 

skatinama ir užtikrinama lyčių lygybė. 

Lyčių aspektas turėtų būti integruotas į 

įvairius INTERREG komponentus; 

Pagrindimas 

Lyčių aspekto svarba turėtų būti labiau pabrėžta visame reglamente. 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) į šį reglamentą reikėtų įtraukti du 

konkrečius INTERREG tikslus: vieną – 

siekiant paremti konkretų INTERREG 

tikslą stiprinti institucijų gebėjimus ir 

teisinį bei administracinį 

bendradarbiavimą, ypač, kai jis susijęs su 

Pasienio regionų komunikato 

įgyvendinimu, intensyvinti piliečių ir 

institucijų bendradarbiavimą ir plėtoti bei 

koordinuoti makroregionines ir jūrų 

baseinų strategijas, kitą – siekiant spręsti 

konkrečius išorės bendradarbiavimo 

klausimus, pavyzdžiui, saugumo, 

patikimumo, sienos kirtimo valdymo ir 

migracijos; 

(19) į šį reglamentą reikėtų įtraukti du 

konkrečius INTERREG tikslus: vieną – 

siekiant paremti konkretų INTERREG 

tikslą stiprinti institucijų gebėjimus ir 

teisinį bei administracinį 

bendradarbiavimą, ypač, kai jis susijęs su 

Pasienio regionų komunikato 

įgyvendinimu, intensyvinti piliečių, 

pilietinės visuomenės organizacijų, 

nevalstybinių subjektų ir institucijų 

bendradarbiavimą ir plėtoti bei koordinuoti 

makroregionines ir jūrų baseinų strategijas, 

kitą – siekiant spręsti konkrečius išorės 

bendradarbiavimo klausimus, pavyzdžiui, 

saugumo, patikimumo, sienos kirtimo 

valdymo ir migracijos, galimybės gauti 
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tarptautinę apsaugą, skurdo panaikinimo, 

klimato kaitos, nelaimių rizikos mažinimo 

ir atsparumo; 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (30a) tikslinga skatinti laikytis 

finansinės drausmės. Nustatant 

biudžetinių įsipareigojimų panaikinimo 

tvarką kartu turėtų būti atsižvelgiama į 

INTERREG programų ir jų įgyvendinimo 

sudėtingumą; 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiame reglamente išdėstytos 

taisyklės dėl Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), 

siekiant paskatinti valstybių narių 

bendradarbiavimą tarpusavyje Sąjungos 

viduje ir su gretimomis trečiosiomis 

valstybėmis, valstybėmis partnerėmis, 

kitomis teritorijomis arba užjūrio šalimis 

bei teritorijomis (toliau – UŠT). 

1. Šiame reglamente išdėstytos 

taisyklės dėl Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), 

siekiant paskatinti valstybių narių 

bendradarbiavimą tarpusavyje Sąjungos 

viduje ir su trečiosiomis valstybėmis, 

valstybėmis partnerėmis, užjūrio šalimis 

bei teritorijomis (toliau – UŠT). 

INTERREG padedama siekti darnaus 

vystymosi tikslų, kaip apibrėžta Darnaus 

vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Siekiant užtikrinti veiksmingą 

programavimą pagal Europos regioninės 

2. Siekiant užtikrinti veiksmingą 

programavimą pagal Europos regioninės 
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plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšomis 

remiamo Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslą (pagal 

INTERREG programas), šiame reglamente 

taip pat išdėstytos reikiamos nuostatos, 

įskaitant dėl techninės paramos, 

stebėsenos, vertinimo, komunikacijos, 

tinkamumo finansuoti, valdymo, kontrolės 

ir programų finansų valdymo. 

plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšomis 

remiamo Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslą (pagal 

INTERREG programas), šiame reglamente 

taip pat išdėstytos reikiamos nuostatos, 

įskaitant dėl techninės paramos, 

įgyvendinimo, stebėsenos, vertinimo, 

komunikacijos, tinkamumo finansuoti, 

valdymo, kontrolės ir programų finansų 

valdymo. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT) – 

užjūrio šalys ir teritorijos, susijusios su 

Sąjungos valstybe nare, kurioms taikomos 

SESV ketvirtosios dalies nuostatos ir 

kurios nurodytos SESV II priede. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 1 punkto a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vidaus tarpvalstybinis gretimų 

dviejų arba daugiau sausumos sienos 

skiriamų valstybių narių arba gretimų 

sausumos sienos skiriamų bent vienos 

valstybės narės ir vienos arba kelių 4 

straipsnio 3 dalyje nurodytų trečiųjų 

valstybių regionų bendradarbiavimas arba 

a) vidaus tarpvalstybinis gretimų 

dviejų arba daugiau sausumos arba jūros 

sienos skiriamų valstybių narių arba 

gretimų sausumos sienos skiriamų bent 

vienos valstybės narės ir vienos arba kelių 

4 straipsnio 3 dalyje nurodytų trečiųjų 

valstybių regionų bendradarbiavimas arba 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčio įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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b) išorės tarpvalstybinis 

bendradarbiavimas tarp gretimų sausumos 

sienos skiriamų bent vienos valstybės narės 

regionų ir vieno iš šių subjektų: 

b) išorės tarpvalstybinis 

bendradarbiavimas tarp gretimų sausumos 

arba jūros sienos skiriamų bent vienos 

valstybės narės regionų ir vieno iš šių 

subjektų: 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) tarptautinis bendradarbiavimas ir 

jūrų srities bendradarbiavimas didesniuose 

tarptautiniuose regionuose ir aplink jūrų 

baseinus, kuriame dalyvauja valstybių 

narių, trečiųjų valstybių, valstybių 

partnerių ir Grenlandijos nacionaliniai, 

regioniniai ir vietos programos partneriai, 

siekiant glaudesnės teritorinės integracijos 

(toliau – 2 komponentas, jeigu kalbama tik 

apie tarptautinį bendradarbiavimą – 2A 

komponentas, jeigu kalbama tik apie jūrų 

srities bendradarbiavimą – 2B 

komponentas); 

2) tarptautinis bendradarbiavimas ir 

jūrų srities bendradarbiavimas didesniuose 

tarptautiniuose regionuose ir aplink jūrų 

baseinus, kuriame dalyvauja valstybių 

narių, trečiųjų valstybių, valstybių 

partnerių ir UŠT nacionaliniai, regioniniai 

ir vietos programos partneriai, siekiant 

glaudesnės teritorinės integracijos (toliau – 

2 komponentas, jeigu kalbama tik apie 

tarptautinį bendradarbiavimą – 2A 

komponentas, jeigu kalbama tik apie jūrų 

srities bendradarbiavimą – 2B 

komponentas); 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) atokiausių regionų 

bendradarbiavimas tarpusavyje ir su 

kaimyninėmis trečiosiomis valstybėmis, 

valstybėmis partnerėmis, UŠT ar keliomis 

iš jų, siekiant sudaryti palankesnes 

kaimyninių regionų integracijos sąlygas (3 

komponentas); 

3) atokiausių regionų 

bendradarbiavimas tarpusavyje ir su 

trečiosiomis valstybėmis, valstybėmis 

partnerėmis, UŠT ar keliomis iš jų, siekiant 

visų pirma sudaryti palankesnes jų regiono 

integracijos sąlygas (3 komponentas); 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4) tarpregioninis bendradarbiavimas 

siekiant didinti sanglaudos politikos 

veiksmingumą (toliau – 4 komponentas) 

skatinant: 

4) tarpregioninis bendradarbiavimas 

siekiant didinti sanglaudos politikos 

veiksmingumą (toliau – 4 komponentas), 

be kita ko, skatinant: 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) keistis patirtimi, novatoriškais 

metodais ir stiprinti gebėjimus, susijusius 

su: 

a) keistis patirtimi, novatoriškais 

metodais, gerąja patirtimi ir stiprinti 

gebėjimus, susijusius su: 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Prie jūrų sienų išsidėstę regionai, 

sujungti jūroje esančia fiksuota jungtimi, 

taip pat gali dalyvauti tarpvalstybiniame 

bendradarbiavime. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Išorės tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo srityje PNPP III arba 

KPTBP lėšomis ketinama remti 

atitinkamos valstybės partnerės NUTS 3 

lygio regionus, o jei NUTS klasifikacijos 

nėra, jiems prilygstančias teritorijas, 

išsidėsčiusias prie visų sausumos sienų 

tarp valstybių narių ir PNPP III arba 

4. Išorės tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo srityje PNPP III arba 

KPTBP lėšomis ketinama remti 

atitinkamos valstybės partnerės NUTS 3 

lygio regionus, o jei NUTS klasifikacijos 

nėra, jiems prilygstančias teritorijas, 

išsidėsčiusias prie visų sienų tarp valstybių 

narių ir PNPP III arba KPTBP 
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KPTBP reikalavimus atitinkančių valstybių 

partnerių. 

reikalavimus atitinkančių valstybių 

partnerių. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Grenlandiją; b) UŠT; 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 2 dalyje nurodyti regionai, 

trečiosios valstybės arba valstybės 

partnerės turi būti NUTS 2 lygio regionai, 

o jei NUTS klasifikacijos nėra, jiems 

prilygstančios teritorijos. 

3. 2 dalyje nurodyti regionai, 

trečiosios valstybės, valstybės partnerės 

arba UŠT turi būti NUTS 2 lygio regionai, 

UŠT atveju – NUTS 3 lygio regionai, o jei 

NUTS klasifikacijos nėra, jiems 

prilygstančios teritorijos. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) 3,2 % (t. y. iš viso 270 100 000 

EUR) – atokiausių regionų 

bendradarbiavimui (3 komponentas); 

c) 5 % – atokiausių regionų 

bendradarbiavimui (3 komponentas); 

Pagrindimas 

Dėl konkrečių atokiausių regionų poreikių ir problemų 3 komponentui skiriama suma turėtų 

būti padidinta. 
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Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu susiklosto bent viena 3 dalies pirmos 

pastraipos a ir b punktuose nurodyta 

sąlyga, valstybės partnerės arba 

Grenlandijos dalyvavimas Komisijos jau 

patvirtintoje 2 komponento INTERREG 

programoje nutraukiamas. 

Jeigu susiklosto bent viena 3 dalies pirmos 

pastraipos a ir b punktuose nurodyta 

sąlyga, valstybės partnerės arba UŠT 

dalyvavimas Komisijos jau patvirtintoje 2 

komponento INTERREG programoje 

nutraukiamas arba sumažinamos 

skiriamos lėšos. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) visiškai nutraukti INTERREG 

programą, ypač jeigu pagrindinių joms 

iškilusių bendrų vystymosi uždavinių 

neįmanoma pasiekti nedalyvaujant tai 

valstybei partnerei arba Grenlandijai; 

a) visiškai nutraukti INTERREG 

programą, ypač jeigu pagrindinių joms 

iškilusių bendrų vystymosi uždavinių 

neįmanoma pasiekti nedalyvaujant tai 

valstybei partnerei arba UŠT; 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) tęsti INTERREG programą tai 

valstybei partnerei arba Grenlandijai 

nedalyvaujant. 

c) tęsti INTERREG programą tai 

valstybei partnerei arba UŠT 

nedalyvaujant. 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 6 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Jeigu trečioji valstybė arba 

valstybė partnerė, prisidedanti prie 

INTERREG programos nacionaliniais 

ištekliais, kurie nėra nacionalinis bendras 

ERPF arba Sąjungos išorės finansavimo 

priemonės paramos finansavimas, 

INTERREG programos įgyvendinimo 

laikotarpiu sumažina tą įnašą apskritai ar 

jau atrinktiems bendriems veiksmams ir, 

gavusi 22 straipsnio 6 dalyje nurodytą 

dokumentą, dalyvaujanti valstybė narė arba 

valstybės narės prašo taikyti vieną iš 4 

dalies antroje pastraipoje nurodytų 

galimybių. 

6. Jeigu trečioji valstybė, valstybė 

partnerė arba UŠT, prisidedančios prie 

INTERREG programos nacionaliniais 

ištekliais, kurie nėra nacionalinis bendras 

ERPF arba Sąjungos išorės finansavimo 

priemonės paramos finansavimas, 

INTERREG programos įgyvendinimo 

laikotarpiu sumažina tą įnašą apskritai ar 

jau atrinktiems bendriems veiksmams ir, 

gavusi 22 straipsnio 6 dalyje nurodytą 

dokumentą, dalyvaujanti valstybė narė arba 

valstybės narės prašo taikyti vieną iš 4 

dalies antroje pastraipoje nurodytų 

galimybių. 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Be Reglamento (ES) [naujasis 

ERPF] 2 straipsnyje nurodytų konkrečių 

ERPF tikslų, ERPF lėšomis ir, kai 

taikytina, Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių lėšomis taip pat gali būti 

padedama siekti šių konkrečių 4 politikos 

tikslo tikslų: 

3. Be Reglamento (ES) [naujasis 

ERPF] 2 straipsnyje nurodytų konkrečių 

ERPF tikslų, ERPF lėšomis ir, kai 

taikytina, Sąjungos išorės finansavimo 

priemonių lėšomis taip pat padedama siekti 

šių konkrečių 4 politikos tikslo tikslų: 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 3 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) abipus sienos skatinamas darbo 

rinkų veiksmingumas ir gerinamos 

galimybės susirasti kokybiškas darbo 

vietas; 

a) abipus sienos skatinamas darbo 

rinkų veiksmingumas ir gerinamos 

galimybės susirasti kokybiškas darbo 

vietas, ypač jaunimui; 
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Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 3 dalies e punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e)  abipus sienos didinama socialinė 

įtrauktis, kovojama su skurdu, įskaitant tai, 

kad skatinamos lygios galimybės ir 

kovojama su diskriminacija. 

e)  abipus sienos didinama socialinė 

įtrauktis, gerbiamos mažumų teisės, 

kovojama su skurdu, įskaitant tai, kad 

skatinamos lygios galimybės, 

propaguojama lyčių lygybė, kovojama su 

visų formų diskriminacija ir teikiama 

parama marginalizuotoms 

bendruomenėms. 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 4 dalies a punkto ii papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) gerinant veiksmingą viešąjį 

administravimą – skatinant teisinį ir 

administracinį bendradarbiavimą, piliečių 

ir institucijų bendradarbiavimą, taip 

siekiant pašalinti teisines ir kitas pasienių 

regionams kylančias kliūtis; 

ii) gerinant veiksmingą viešąjį 

administravimą – skatinant teisinį ir 

administracinį bendradarbiavimą, piliečių, 

pilietinės visuomenės veikėjų ir institucijų 

bendradarbiavimą, taip siekiant pašalinti 

teisines ir kitas pasienių regionams 

kylančias kliūtis; 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 4 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) pagal 1, 2 ir 3 komponentų 

INTERREG programas: stiprinant 

valstybės institucijų ir suinteresuotųjų 

subjektų gebėjimą įgyvendinti 

makroregionines ir jūrų baseinų strategijas; 

b) pagal 1, 2 ir 3 komponentų 

INTERREG programas: stiprinant 

valstybės institucijų ir suinteresuotųjų 

subjektų gebėjimą veiksmingai įgyvendinti 

makroregionines ir jūrų baseinų strategijas; 

 

Pakeitimas 41 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 4 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) be to, kas nurodyta a ir b 

punktuose, pagal INTERREG lėšomis 

remiamas išorės tarpvalstybines ir 2 ir 3 

komponentų INTERREG programas: 

stiprinant abipusį pasitikėjimą, ypač 

skatinant žmonių tarpusavio ryšius, 

stiprinant tvarią demokratiją, remiant 

pilietinės visuomenės veikėjus ir jų 

vaidmenį reformų ir demokratinių 

pertvarkų procesuose. 

c) be to, kas nurodyta a ir b 

punktuose, pagal INTERREG lėšomis 

remiamas išorės tarpvalstybines ir 2 ir 3 

komponentų INTERREG programas: 

stiprinant abipusį pasitikėjimą, ypač 

skatinant žmonių tarpusavio ryšius, 

stiprinant tvarią demokratiją, laikantis 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijos, propaguojant joje pripažintas 

pagrindines teises ir laisves ir remiant 

pilietinės visuomenės organizacijas ir 

nevalstybinius veikėjus, įskaitant NVO, 

bažnyčių ir religines bendruomenes bei 

asociacijas, ekspertų grupes ir kitas 

socialines grupes ir jų vaidmenį 

atsparumo, taikos kūrimo, susitaikymo, 

reformų ir demokratinių pertvarkų 

procesuose ir skatinant gerą valdymą, 

įskaitant kovą su korupcija. 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pagal išorės tarpvalstybines 

INTERREG programas ir 2 bei 3 

komponentų INTERREG programas ERPF 

ir, kai taikytina, Sąjungos išorės 

finansavimo priemonių įnašai taip pat 

skiriami konkrečiam išorės INTERREG 

tikslui „saugesnė ir labiau apsaugota 

Europa“ siekti, ypač sienų kirtimo 

valdymo, judumo ir migracijos valdymo, 

įskaitant migrantų apsaugą, veiksmais. 

5. Pagal išorės tarpvalstybines 

INTERREG programas ir 2 bei 3 

komponentų INTERREG programas ERPF 

ir, kai taikytina, Sąjungos išorės 

finansavimo priemonių įnašai taip pat 

skiriami konkrečiam išorės INTERREG 

tikslui „saugesnė ir labiau apsaugota 

Europa“ siekti, ypač sienų kirtimo 

valdymo, judumo ir migracijos valdymo, 

visapusiškai laikantis teisinės valstybės 

principo ir įskaitant migrantų apsaugą bei 

jų žmogaus teisių paisymą, veiksmais. 
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Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) 

siekiama pagal INTERREG programas, 

vadovaujantis pasidalijamojo valdymo 

principu, išskyrus 3 komponentą, kurį 

visiškai arba iš dalies galima įgyvendinti 

pagal netiesioginio valdymo principą, ir 5 

komponentą, kuris įgyvendinamas pagal 

tiesioginio arba netiesioginio valdymo 

principą. 

1. Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) 

siekiama pagal INTERREG programas, 

vadovaujantis pasidalijamojo valdymo 

principu, išskyrus 3 komponentą, kurį 

visiškai arba iš dalies galima įgyvendinti 

pagal netiesioginio valdymo principą, 

pasikonsultavus su atitinkamais 

suinteresuotaisiais subjektais, ir 5 

komponentą, kuris įgyvendinamas pagal 

tiesioginio arba netiesioginio valdymo 

principą. 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekvienoje INTERREG 

programoje išdėstoma bendra strategija, 

kaip ja prisidedama siekiant Reglamento 

(ES) [BNR] [4] straipsnio [1] dalyje 

nustatytų politikos tikslų ir šio reglamento 

14 straipsnio 4 ir 5 dalyse išdėstytų 

konkrečių INTERREG tikslų ir kaip 

pranešama apie rezultatus. 

1. Kiekvienoje INTERREG 

programoje išdėstoma bendra strategija, 

kaip ja prisidedama siekiant Reglamento 

(ES) [BNR] [4] straipsnio [1] dalyje 

nustatytų politikos tikslų ir šio reglamento 

14 straipsnio 4 ir 5 dalyse išdėstytų 

konkrečių INTERREG tikslų ir kaip 

pranešama apie rezultatus. Strategijoje taip 

pat turėtų būti aiškiai nurodoma, kaip 

programa bus prisidedama siekiant DVT. 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies b punkto i a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ia) institucinės, politinės ir teisinės 

sistemos skirtumus; 
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Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies b punkto i b papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ib) su aplinkos apsauga susijusius 

uždavinius; 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) bendrus investicijų poreikius, 

papildomumą su kitų formų parama; 

ii) bendrus investicijų poreikius, 

papildomumą su kitų formų parama ir 

sinergiją, kurią galima pasiekti; 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies b punkto ii i papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) praeityje įgytą patirtį; iii) praeityje įgytą patirtį ir kaip į ją 

buvo atsižvelgta programoje; 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies e punkto ii papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) produkto ir rezultato rodikliai bei 

atitinkamos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės; 

ii) pažangieji ir rezultato rodikliai, 

suskirstyti pagal lytį, bei atitinkamos 

pradinės reikšmės, tarpinės reikšmės ir 

siektinos reikšmės; 
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Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies e punkto ii i papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) pagrindinės tikslinės grupės; iii) pagrindinės tikslinės grupės ir 

galutiniai programos paramos gavėjai, 

įskaitant pažeidžiamiausias grupes; 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies f a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) metodas, kuriuo paaiškinama, kaip 

programa bus prisidedama siekiant DVT; 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies i punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) numatomas INTERREG programos 

komunikacijos ir matomumo užtikrinimo 

metodas apibrėžiant jos tikslus, tikslinę 

auditoriją, komunikacijos kanalus, 

socialinių tinklų auditorijos dydį, 

planuojamą biudžetą ir susijusius 

stebėsenos ir vertinimo rodiklius. 

i) numatomas INTERREG programos 

komunikacijos ir matomumo užtikrinimo 

metodas apibrėžiant jos tikslus, tikslinę 

auditoriją, komunikacijos kanalus, 

socialinių tinklų auditorijos dydį, 

planuojamą biudžetą ir susijusius 

stebėsenos ir vertinimo rodiklius. 

Kiekvienu atveju, kai INTERREG 

programa yra bendrai finansuojama 

pagal kitas išorės finansavimo priemones, 

įgyvendinant matomumo strategiją 

laikomasi matomumo reikalavimų, 

numatytų pagal minėtas priemones. 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies i a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ia) rizikos valdymo sistema, kuri 

apima potencialią riziką, kuri galėtų 

daryti neigiamą poveikį programos 

įgyvendinimui ir rezultatų užtikrinimui, 

taip pat atitinkamos rizikos mažinimo 

priemonės. 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 5 dalies a punkto ii i papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) 2 komponento INTERREG 

programų, remiamų UŠTP lėšomis, – 

suma, suskirstyta pagal finansavimo 

priemones (ERPF ir Grenlandijos UŠTP); 

iii) 2 komponento INTERREG 

programų, remiamų UŠTP lėšomis, – 

suma, suskirstyta pagal finansavimo 

priemones (ERPF ir UŠTP); 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Veiksmams atrinkti stebėsenos komitetas 

arba, kai taikytina, iniciatyvinis komitetas 

nustato ir taiko kriterijus ir procedūras, 

kurie yra nediskriminaciniai, skaidrūs, 

kuriais užtikrinama lyčių lygybė, pagal 

kuriuos atsižvelgiama į Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartiją, darnaus 

vystymosi principą ir Sąjungos aplinkos 

apsaugos politiką pagal SESV 11 straipsnį 

ir 191 straipsnio 1 dalį. 

Veiksmams atrinkti stebėsenos komitetas 

arba, kai taikytina, iniciatyvinis komitetas 

nustato ir taiko kriterijus ir procedūras, 

kurie yra vieši, objektyvūs, 

nediskriminaciniai, skaidrūs, kuriais 

užtikrinama vyrų ir moterų lygybė, pagal 

kuriuos atsižvelgiama į Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartiją, darnaus 

vystymosi principą ir Sąjungos aplinkos 

apsaugos politiką bei teisės aktus pagal 

SESV 11 straipsnį ir 191 straipsnio 1 dalį. 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kriterijais ir procedūromis užtikrinama, 

kad atrenkant veiksmus pirmenybė būtų 

teikiama tiems veiksmams, pagal kuriuos 

Sąjungos finansavimas daugiausia padės 

pasiekti INTERREG programos tikslus ir 

įgyvendinti INTERREG programų 

veiksmų bendradarbiavimo aspektus, kaip 

nustatyta 23 straipsnio 1 ir 4 dalyse. 

Kriterijais ir procedūromis užtikrinama, 

kad atrenkant veiksmus pirmenybė būtų 

teikiama tiems veiksmams, pagal kuriuos 

Sąjungos finansavimas daugiausia padės 

pasiekti INTERREG programos tikslus, 

įgyvendinti INTERREG programų 

veiksmų bendradarbiavimo aspektus, kaip 

nustatyta 23 straipsnio 1 ir 4 dalyse, ir 

pasiekti DVT. 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) užtikrina, kad atrinktais veiksmais 

būtų veiksmingai prisidedama siekiant 

Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų ir 

uždavinių; 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 4 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) užtikrina, kad atrinkti veiksmai 

neprieštarautų atitinkamoms pagal 10 

straipsnio 1 dalį parengtoms strategijoms 

arba vienai ar kelioms Sąjungos išorės 

finansavimo priemonėms parengtoms 

strategijoms; 

b) užtikrina, kad atrinkti veiksmai ne 

tik neprieštarautų atitinkamoms pagal 10 

straipsnio 1 dalį parengtoms strategijoms 

arba vienai ar kelioms Sąjungos išorės 

finansavimo priemonėms parengtoms 

strategijoms, bet kad jie taip pat papildytų 

šias strategijas, sukuriant su jomis 

teigiamą sinergiją; 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Įgyvendinant 3 komponento INTERREG 

programų veiksmus, partneriai iš 

atokiausių regionų, trečiųjų valstybių, 

valstybių partnerių ir UŠT privalo 

bendradarbiauti tik trijose iš keturių 

pirmoje pastraipoje nurodytų sričių. 

Įgyvendinant 3 komponento INTERREG 

programų veiksmus, partneriai iš 

atokiausių regionų, trečiųjų valstybių, 

valstybių partnerių ir UŠT privalo 

bendradarbiauti tik dviejose iš keturių 

pirmoje pastraipoje nurodytų sričių. 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ERPF arba, kai taikytina, Sąjungos išorės 

finansavimo priemonės įnašas į mažų 

projektų fondą pagal INTERREG 

programą negali viršyti 20 000 000 EUR 

arba 15 proc. viso INTERREG programai 

skirto asignavimo, priklausomai nuo to, 

kuri suma yra mažesnė. 

ERPF arba, kai taikytina, Sąjungos išorės 

finansavimo priemonės įnašas į mažų 

projektų fondą pagal INTERREG 

programą negali viršyti 20 proc. viso 

INTERREG programai skirto asignavimo. 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Stebėsenos komiteto posėdžiai 

šaukiami bent kartą per metus, per juos 

apžvelgiami visi klausimai, turintys įtakos 

pažangai siekiant programos tikslų. 

5. Stebėsenos komiteto posėdžiai 

šaukiami bent du kartus per metus, per 

juos apžvelgiami visi klausimai, turintys 

įtakos pažangai siekiant programos tikslų. 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pažangą, padarytą įgyvendinant 

INTERREG programą, siekiant jos tarpinių 

a) pažangą, padarytą įgyvendinant 

INTERREG programą, siekiant jos tarpinių 
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reikšmių ir siektinų reikšmių; reikšmių ir siektinų reikšmių, įskaitant 

indėlį siekiant Darbotvarkės iki 2030 m. 

tikslų; 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 1 dalies g punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) jei tai aktualu, pažangą, padarytą 

stiprinant viešojo sektoriaus institucijų ir 

paramos gavėjų administracinius 

gebėjimus. 

g) jei tai aktualu, pažangą, padarytą 

stiprinant viešojo sektoriaus institucijų ir 

paramos gavėjų administracinius 

gebėjimus, ir prireikus pasiūlo bet kokias 

tolesnes paramos priemones. 

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vadovaujančioji institucija atlieka 

kiekvienos INTERREG programos 

vertinimus. Per kiekvieną vertinimą 

vertinamas programos veiksmingumas, 

rezultatyvumas, aktualumas, darnumas ir 

ES pridėtinė vertė, taip siekiant pagerinti 

atitinkamos INTERREG programos 

struktūrą ir įgyvendinimą. 

1. Vadovaujančioji institucija atlieka 

kiekvienos INTERREG programos 

vertinimus. Per kiekvieną vertinimą 

vertinamas programos veiksmingumas, 

rezultatyvumas, aktualumas, darnumas, 

rezultatų tvarumas ir ES pridėtinė vertė, 

taip siekiant pagerinti atitinkamos 

INTERREG programos struktūrą ir 

įgyvendinimą. 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 straipsnio 7 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7a. Kiekvienu atveju, kai INTERREG 

programa yra bendrai finansuojama 

pagal kitas išorės finansavimo priemones, 

įgyvendinant programą užtikrinamas tų 

lėšų matomumas pagal minėtas 
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priemones. 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 2 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 2021 m.: 1%; a) 2021 m.: 2%; 

 

Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) 2022 m.: 1%; b) 2022 m.: 2%; 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 2 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) 2023 m.: 1%; c) 2023 m.: 2%; 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) 2024 m.: 1%; d) 2024 m.: 1,5%; 

 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl reglamento 

50 a straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 50a straipsnis 

 Įsipareigojimų panaikinimas 

 Nukrypdama nuo Reglamento (ES) .../... 

[naujasis BNR] 99 straipsnio 1 dalies, 

Komisija panaikina visas INTERREG 

programai numatytas įsipareigojimų 

sumas, kurios nebuvo panaudotos 

išankstiniam finansavimui pagal 49 

straipsnį arba dėl kurių nebuvo pateiktas 

mokėjimo prašymas iki trečiųjų 

kalendorinių metų, einančių po 2021–

2026 m. biudžetinių įsipareigojimų metų, 

gruodžio 26 d.  

 

Pakeitimas 71 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. ERPF ir vienos arba kelių Sąjungos 

išorės finansavimo priemonių įnašais 

remiamos 2 ir 4 komponentų INTERREG 

programos įgyvendinamos pagal 

pasidalijamojo valdymo principą ir 

valstybėse narėse, ir kiekvienoje 

dalyvaujančioje trečiojoje valstybėje arba 

valstybėje partnerėje, o 3 komponento 

INTERREG programos – kiekvienoje 

UŠT, nepriklausomai nuo to, ar ji gauna 

paramą iš vienos arba kelių Sąjungos išorės 

finansavimo priemonių lėšų. 

2. ERPF ir vienos arba kelių Sąjungos 

išorės finansavimo priemonių įnašais 

remiamos 2 ir 4 komponentų INTERREG 

programos įgyvendinamos pagal 

pasidalijamojo valdymo principą ir 

valstybėse narėse, ir kiekvienoje 

dalyvaujančioje trečiojoje valstybėje, 

valstybėje partnerėje ar UŠT, o 3 

komponento INTERREG programos – 

kiekvienoje UŠT, nepriklausomai nuo to, 

ar ji gauna paramą iš vienos arba kelių 

Sąjungos išorės finansavimo priemonių 

lėšų. 
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NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA 

Pavadinimas Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos 

regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos 

Nuorodos COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD) 

Atsakingas komitetas 

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data 

REGI 

11.6.2018 
   

Nuomonę pateikė 

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data 

DEVE 

11.6.2018 

Susiję komitetai - paskelbimo 

plenariniame posėdyje data 

5.7.2018 

Nuomonės referentas (-ė) 

       Paskyrimo data 

Eleni Theocharous 

10.8.2018 

Svarstymas komitete 8.10.2018    

Priėmimo data 20.11.2018    

Galutinio balsavimo rezultatai +: 

–: 
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19 

0 

0 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

nariai 
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Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai 

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 

dalis) 
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21.11.2018 

BIUDŽETO KONTROLĖS KOMITETO NUOMONĖ 

pateikta Regioninės plėtros komitetui 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų 

siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos 

regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos 

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) 

Nuomonės referentas: Arndt Kohn 

 

 

 

PAKEITIMAI 

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos 

pakeitimus: 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) reikėtų apibrėžti objektyvius 

kriterijus, pagal kuriuos būtų galima 

nustatyti reikalavimus atitinkančius 

regionus ir teritorijas. Todėl Sąjungos 

lygmeniu nustatant reikalavimus 

atitinkančius regionus ir teritorijas, reikėtų 

remtis bendra Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/200326 

nustatyta regionų klasifikavimo sistema; 

(9) reikėtų apibrėžti objektyvius ir 

skaidrius kriterijus, pagal kuriuos būtų 

galima nustatyti reikalavimus atitinkančius 

regionus ir teritorijas. Todėl Sąjungos 

lygmeniu nustatant reikalavimus 

atitinkančius regionus ir teritorijas, reikėtų 

remtis bendra Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/200326 

nustatyta regionų klasifikavimo sistema; 

_________________ _________________ 

26 2003 m. gegužės 26 d. Europos 26 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 

statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 

nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1). 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 

statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 

nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1). 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (17a) pagal būsimą Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslą („Interreg“) 

turėtų būti pakankamai atsižvelgiama į 

finansinę paramą regionams ir, prireikus, 

teikiama finansinė parama regionams, 

kurie labiausiai nukentės dėl Jungtinės 

Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, 

visų pirma turint mintyje regionus, kurie 

taps pasienio regionais (dėl jūrų ar 

sausumos sienų); 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) į šį reglamentą reikėtų įtraukti du 

konkrečius INTERREG tikslus: vieną – 

siekiant paremti konkretų INTERREG 

tikslą stiprinti institucijų gebėjimus ir 

teisinį bei administracinį 

bendradarbiavimą, ypač, kai jis susijęs su 

Pasienio regionų komunikato 

įgyvendinimu, intensyvinti piliečių ir 

institucijų bendradarbiavimą ir plėtoti bei 

koordinuoti makroregionines ir jūrų 

baseinų strategijas, kitą – siekiant spręsti 

konkrečius išorės bendradarbiavimo 

klausimus, pavyzdžiui, saugumo, 

patikimumo, sienos kirtimo valdymo ir 

migracijos; 

(19) į šį reglamentą reikėtų įtraukti 

vieną konkretų INTERREG tikslą: paremti 

konkretų INTERREG tikslą stiprinti 

institucijų gebėjimus ir teisinį bei 

administracinį bendradarbiavimą, ypač, kai 

jis susijęs su Pasienio regionų komunikato 

įgyvendinimu, intensyvinti piliečių ir 

institucijų bendradarbiavimą ir plėtoti bei 

koordinuoti makroregionines ir jūrų 

baseinų strategijas; 
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Pagrindimas 

Nors šis tikslas yra svarbus, sunku jį suderinti su sanglaudos politikos tikslais, kuriais 

grindžiama INTERREG programa, todėl, siekiant nuoseklios politikos, jis turėtų būti 

išbrauktas. Šis papildomas tikslas galėtų sukurti klaidingą įspūdį apie INTERREG lūkesčius 

šioje srityje. Be to, kitos DFP lėšų ir biudžeto eilutės jau apima daugelį klausimų, priskirtų 

šiam tikslui. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) nuostatas dėl INTERREG 

programų rengimo, tvirtinimo ir keitimo, 

teritorinės plėtros, veiksmų atrankos, 

stebėsenos ir vertinimo, programų 

institucijų, veiksmų audito, skaidrumo ir 

komunikacijos (tokios pačios nuostatos 

išdėstytos Reglamente (ES) [naujasis 

BNR]) reikėtų pritaikyti pagal INTERREG 

programų specifiką; 

(21) nuostatas dėl INTERREG 

programų rengimo, tvirtinimo ir keitimo, 

teritorinės plėtros, veiksmų atrankos, 

stebėsenos ir vertinimo, programų 

institucijų, veiksmų audito, skaidrumo ir 

komunikacijos (tokios pačios nuostatos 

išdėstytos Reglamente (ES) [naujasis 

BNR]) reikėtų pritaikyti pagal INTERREG 

programų specifiką; šios specialios 

nuostatos turi būti paprastos ir aiškios, 

kad valstybės narės ir paramos gavėjai 

išvengtų perteklinio reglamentavimo ir 

papildomos administracinės naštos; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) pagal 2016 m. balandžio 13 d. 

tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 

teisėkūros 22 ir 23 dalis, vertinant fondus, 

reikia remtis informacija, surinkta vykdant 

specialius stebėsenos reikalavimus, kartu 

reikėtų vengti pernelyg intensyvaus 

reglamentavimo ir administracinės naštos, 

ypač valstybėms narėms. Jeigu to reikia, į 

reikalavimus galima įtraukti išmatuojamus 

rodiklius, pagal kuriuos būtų vertinamas 

praktinis fondų poveikis; 

(25) pagal 2016 m. balandžio 13 d. 

tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 

teisėkūros 22 ir 23 dalis, vertinant fondus, 

reikia remtis informacija, surinkta vykdant 

specialius stebėsenos reikalavimus, kartu 

reikėtų vengti pernelyg intensyvaus 

reglamentavimo ir administracinės naštos, 

ypač valstybėms narėms ir paramos 

gavėjams. Jeigu to reikia, į reikalavimus 

galima įtraukti išmatuojamus rodiklius, 

kurie labiausiai tinka pažangai vertinti 

siekiant Europos teritorinio 
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bendradarbiavimo („Interreg“) 

programos tikslų, pagal kuriuos būtų 

vertinamas praktinis fondų, naudojamų 

šioje programoje, poveikis; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) remiantis 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpio patirtimi, reikėtų 

toliau laikytis aiškios taisyklių dėl išlaidų 

tinkamumo finansuoti hierarchijos ir kartu 

laikytis principo, kad taisyklės dėl išlaidų 

tinkamumo finansuoti nustatomos 

Sąjungos lygmeniu arba visai INTERREG 

programai, taip siekiant išvengti bet kokio 

galimo skirtingų reglamentų, taip pat 

reglamentų ir nacionalinių taisyklių 

nesuderinamumo arba prieštaravimų. 

Papildomų vienos valstybės narės 

priimamų taisyklių, taikomų tik tos 

valstybės narės paramos gavėjams, 

aprėptis turėtų būti kuo mažesnė. Ypač 

pažymėtina, kad 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpiui priimto 

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 

Nr. 481/201433 nuostatas reikėtų įtraukti į 

šį reglamentą; 

(26) remiantis 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpio patirtimi, reikėtų 

toliau laikytis aiškios taisyklių dėl išlaidų 

tinkamumo finansuoti hierarchijos ir kartu 

laikytis principo, kad taisyklės dėl išlaidų 

tinkamumo finansuoti nustatomos 

Sąjungos lygmeniu arba visai INTERREG 

programai, taip siekiant išvengti bet kokio 

galimo skirtingų reglamentų, taip pat 

reglamentų ir nacionalinių taisyklių 

nesuderinamumo arba prieštaravimų. 

Papildomų vienos valstybės narės 

priimamų taisyklių, taikomų tik tos 

valstybės narės paramos gavėjams, reikėtų 

vengti. Ypač pažymėtina, kad 2014–

2020 m. programavimo laikotarpiui priimto 

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 

Nr. 481/201433 nuostatas reikėtų įtraukti į 

šį reglamentą; 

_________________ _________________ 

33 2014 m. kovo 4 d. Komisijos 

deleguotasis reglamentas (ES) 

Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 

papildomas konkrečiomis 

bendradarbiavimo programų išlaidų 

tinkamumo finansuoti taisyklėmis 

(OL L 138, 2014 5 13, p. 45). 

33 2014 m. kovo 4 d. Komisijos 

deleguotasis reglamentas (ES) 

Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 

papildomas konkrečiomis 

bendradarbiavimo programų išlaidų 

tinkamumo finansuoti taisyklėmis 

(OL L 138, 2014 5 13, p. 45). 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(29) pagal Reglamento (ES, Euratomas) 

[FR-Omnibus] [63 straipsnio 9 dalį] 

konkretiems sektoriams skirtose taisyklėse 

reikia atsižvelgti į Europos teritorinio 

bendradarbiavimo (INTERREG) programų 

poreikius, pirmiausia susijusius su audito 

funkcijomis. Todėl nuostatas dėl metinės 

audito nuomonės, metinės kontrolės 

ataskaitos ir veiksmų audito reikėtų 

supaprastinti ir labiau pritaikyti prie tokių 

daugiau negu vienai valstybei narei skirtų 

programų; 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)     

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) reikėtų nustatyti aiškią finansinės 

atsakomybės už paramos susigrąžinimą už 

pažeidimus seką – paramą vienintelis 

partneris arba kiti partneriai grąžina 

Komisijai per pagrindinį partnerį ir 

vadovaujančiąją instituciją. Reikėtų 

išdėstyti nuostatas dėl valstybių narių, 

trečiųjų valstybių ir valstybių partnerių 

arba užjūrio šalių ir teritorijų (toliau – 

UŠT) atsakomybės, jeigu lėšų susigrąžinti 

iš vienintelio partnerio, kito partnerio arba 

pagrindinio partnerio nepavyksta ir jeigu 

tokiu atveju lėšas vadovaujančiajai 

institucijai grąžina valstybė narė. Todėl 

pagal INTERREG programas paramos 

gavėjų lygmeniu nesusigrąžinamų sumų 

nėra. Tačiau reikia aiškiau nustatyti, kaip 

elgtis, jeigu valstybė narė, trečioji valstybė, 

valstybė partnerė arba UŠT negrąžina lėšų 

vadovaujančiajai institucijai. Taip pat 

reikėtų aiškiau nustatyti su lėšų 

susigrąžinimu susijusius pagrindinio 

partnerio įsipareigojimus. Ypač 

pažymėtina, kad vadovaujančiajai 

institucijai neturėtų būti leidžiama 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)             
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įpareigoti pagrindinį partnerį pradėti 

teismines procedūras kitoje šalyje; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) nors INTERREG programos, 

kuriose dalyvauja trečiosios valstybės, 

valstybės partnerės arba UŠT, turėtų būti 

įgyvendinamos pagal pasidalijamojo 

valdymo principą, atokiausių regionų 

bendradarbiavimo veiksmai gali būti 

įgyvendinami pagal netiesioginio valdymo 

principą. Reikėtų išdėstyti konkrečias 

taisykles dėl to, kaip visas programas arba 

jų dalį įgyvendinti pagal netiesioginio 

valdymo principą; 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)     

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) siekiant užtikrinti vienodas 

INTERREG programų tvirtinimo ir 

keitimo sąlygas, Komisijai turėtų būti 

suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tačiau 

įgyvendinant išorės tarpvalstybines 

bendradarbiavimo programas, kai 

taikytina, reikėtų laikytis Reglamentuose 

(ES) [PNPP III] ir [KPTBP] nustatytų 

Komisijos procedūrų dėl sprendimų, 

kuriais tos programos patvirtinamos pirmą 

kartą; 

(35) siekiant užtikrinti vienodas 

INTERREG programų tvirtinimo ir 

keitimo sąlygas, Komisijai turėtų būti 

suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tačiau, 

kai taikytina, įgyvendinant išorės 

tarpvalstybines bendradarbiavimo 

programas reikėtų laikytis Reglamentuose 

(ES) [PNPP III] ir [KPTBP] nustatytų 

Komisijos procedūrų dėl sprendimų, 

kuriais tos programos patvirtinamos pirmą 

kartą; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 6 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Jeigu trečioji valstybė arba valstybė 

partnerė, prisidedanti prie INTERREG 

programos nacionaliniais ištekliais, kurie 

nėra nacionalinis bendras ERPF arba 

Sąjungos išorės finansavimo priemonės 

paramos finansavimas, INTERREG 

programos įgyvendinimo laikotarpiu 

sumažina tą įnašą apskritai ar jau 

atrinktiems bendriems veiksmams ir, 

gavusi 22 straipsnio 6 dalyje nurodytą 

dokumentą, dalyvaujanti valstybė narė arba 

valstybės narės prašo taikyti vieną iš 4 

dalies antroje pastraipoje nurodytų 

galimybių. 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)   

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija įvertina kiekvieną 

INTERREG programą ir tai, kaip ji atitinka 

Reglamentą (ES) [naujasis BNR], 

Reglamentą (ES) [naujasis ERPF] ir šį 

reglamentą ir, jei parama teikiama pagal 

Sąjungos išorės finansavimo priemones ir, 

jeigu to reikia, ar programa atitinka 10 

straipsnio 1 dalyje nurodytą daugiametį 

strateginį dokumentą arba atitinkamame 

vienos arba kelių šių priemonių 

pagrindiniame akte nurodytą atitinkamą 

strateginę programą. 

1. Komisija įvertina kiekvieną 

INTERREG programą ir tai, kaip ji atitinka 

Reglamentą (ES) [naujasis BNR], 

Reglamentą (ES) [naujasis ERPF] ir šį 

reglamentą; jei parama teikiama pagal 

Sąjungos išorės finansavimo priemones ir 

jeigu reikia įvertinti, ar programa atitinka 

10 straipsnio 1 dalyje nurodytą daugiametį 

strateginį dokumentą arba atitinkamą 

strateginę programą, Komisija įvertina jos 

atitiktį pagal atitinkamą vienos arba kelių 

šių priemonių pagrindinį aktą. 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Per programavimo laikotarpį valstybė narė 

gali perkelti iki 5 proc. pradinio prioritetui 

skirto asignavimo ir ne daugiau kaip 

Per programavimo laikotarpį valstybė narė 

gali perkelti iki 10 proc. pradinio prioritetui 

skirto asignavimo ir ne daugiau kaip 
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3 proc. programos biudžeto kitam tos 

pačios INTERREG programos prioritetui. 

6 proc. programos biudžeto kitam tos 

pačios INTERREG programos prioritetui. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pagal ERPF lėšomis remiamas 

vidaus tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

INTERREG programas – 6 %; 

a) pagal ERPF lėšomis remiamas 

vidaus tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

INTERREG programas – 7 %; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Stebėsenos komiteto posėdžiai 

šaukiami bent kartą per metus, per juos 

apžvelgiami visi klausimai, turintys įtakos 

pažangai siekiant programos tikslų. 

5. Stebėsenos komiteto posėdžiai 

šaukiami bent kartą per metus, per juos 

apžvelgiami visi klausimai, turintys įtakos 

pažangai siekiant programos tikslų, ir 

prireikus parengiamos rekomendacijos. 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Dėl kiekvienos INTERREG programos 

stebėsenos komiteto sudėties toje 

programoje dalyvaujančios valstybės narės 

susitaria tarpusavyje ir, kai taikytina, su 

trečiosiomis valstybėmis, valstybėmis 

partnerėmis ir UŠT ir užtikrina, kad jame 

būtų proporcingai atstovaujama 

atitinkamoms institucijoms ir tarpinėms 

institucijoms, taip pat kad jame dalyvautų 

Reglamento (ES) [naujasis BNR] 6 

straipsnyje nurodytų programos partnerių 

iš valstybių narių, trečiųjų valstybių, 

Dėl kiekvienos INTERREG programos 

stebėsenos komiteto sudėties toje 

programoje dalyvaujančios valstybės narės 

atvirai ir skaidriai susitaria tarpusavyje ir, 

kai taikytina, su trečiosiomis valstybėmis, 

valstybėmis partnerėmis ir UŠT ir 

užtikrina, kad jame būtų proporcingai 

atstovaujama atitinkamoms institucijoms ir 

tarpinėms institucijoms, taip pat kad jame 

dalyvautų Reglamento (ES) [naujasis 

BNR] 6 straipsnyje nurodytų programos 

partnerių iš valstybių narių, trečiųjų 
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valstybių partnerių ir UŠT atstovai. valstybių, valstybių partnerių ir UŠT 

atstovai. 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekdama išnagrinėti INTERREG 

programų veiklos rezultatus, Komisija gali 

surengti peržiūrą. 

Siekdama išnagrinėti INTERREG 

programų veiklos rezultatus, Komisija 

surengia peržiūrą. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Peržiūros rezultatai įforminami 

raštu suderintame protokole. 

3. Peržiūros rezultatai įforminami 

raštu suderintame protokole ir paskelbiami 

peržiūrėtos programos interneto 

svetainėje. Komisija įvertina peržiūros 

rezultatus raštu, paskelbia veiklos 

vertinimo rezultatus ir pateikia šį 

vertinimą Europos Parlamentui ir 

Tarybai. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekviena vadovaujančioji institucija 

elektroniniu būdu pateikia Komisijai 

atitinkamos INTERREG programos 

suvestinius duomenis iki kiekvienų metų 

sausio 31 d., kovo 31 d., gegužės 31 d., 

liepos 31 d., rugsėjo 30 d. ir lapkričio 30 d. 

pagal Reglamento (ES) Nr. [naujasis BNR] 

[VII] priede pateiktą formą. 

Kiekviena vadovaujančioji institucija 

elektroniniu būdu pateikia Komisijai 

atitinkamos INTERREG programos 

suvestinius duomenis iki kiekvienų metų 

sausio 31 d., gegužės 31 d. ir rugsėjo 30 d. 

pagal Reglamento (ES) Nr. [naujasis BNR] 

[VII] priede pateiktą formą. 
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Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Duomenų perdavimas atliekamas 

naudojant esamas duomenų teikimo 

sistemas, jeigu įrodyta, kad jos buvo 

patikimos ankstesniu programavimo 

laikotarpiu. 

Pagrindimas 

Naujų duomenų teikimo sistemų įdiegimas dabartiniu programavimo laikotarpiu buvo 

sudėtingas, nes iš pradžių trūko nurodymų ir gairių, todėl reikėjo pakartotinai jas pritaikyti. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. jei reikia, konkretūs programos 

produkto ir rezultato rodikliai naudojami 

pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 12 

straipsnio 1 dalį, šio reglamento 17 

straipsnio 3 dalies d punkto ii papunktį ir 

31 straipsnio 2 dalies b punktą. 

1. jei reikia, konkretūs programos 

produkto ir rezultato rodikliai, kaip 

nurodyta Reglamento (ES) [naujasis 

BNR] I priede, kurie labiausiai tinka 

pažangai vertinti siekiant Europos 

teritorinio bendradarbiavimo („Interreg“) 

programos tikslų, naudojami pagal 

Reglamento (ES) [naujasis BNR] 12 

straipsnio 1 dalį, šio reglamento 17 

straipsnio 3 dalies d punkto ii papunktį ir 

31 straipsnio 2 dalies b punktą. 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Prireikus ir vadovaujančiosios 

institucijos tinkamai pagrįstais atvejais, 

konkretūs programos produkto ir 
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rezultato rodikliai naudojami papildomai 

prie rodiklių, kurie buvo atrinkti 

vadovaujantis šio straipsnio pirma 

pastraipa. 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Komisija, laikydamasi savo 

ataskaitų teikimo reikalavimo pagal 

Finansinio reglamento [38 straipsnio 3 

dalies e punkto i papunktį], teikia 

Europos Parlamentui ir Tarybai 

informaciją apie programų veiklą ir 

rezultatus pagal rodiklius, teikdama 

pažangos ir trūkumų ataskaitas ir 

užtikrindama aiškų išlaidų ir veiklos 

rezultatų ryšį. 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vadovaujančioji institucija atlieka 

kiekvienos INTERREG programos 

vertinimus. Per kiekvieną vertinimą 

vertinamas programos veiksmingumas, 

rezultatyvumas, aktualumas, darnumas ir 

ES pridėtinė vertė, taip siekiant pagerinti 

atitinkamos INTERREG programos 

struktūrą ir įgyvendinimą. 

1. Vadovaujančioji institucija atlieka 

kiekvienos INTERREG programos 

vertinimus. Per kiekvieną vertinimą 

vertinamas programos veiksmingumas, 

rezultatyvumas, aktualumas, darnumas ir 

ES pridėtinė vertė, taip siekiant pagerinti 

atitinkamos INTERREG programos 

struktūrą ir įgyvendinimą. Vertinimų 

dažnumas, nustatomas vertinimo plane, 

nurodytame tolesnėje 5 dalyje, negali būti 

didesnis kaip kartą per metus. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos c punktas 



 

RR\1172627LT.docx 153/173 PE626.663v02-00 

 LT 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) iš karto, kai INTERREG veiksmas, 

į kurį įeina fizinės investicijos arba įrangos 

pirkimas ir kurio vertė viršija 

100 000 EUR, pradedamas įgyvendinti 

fiziškai, matomoje vietoje kabina viešus 

plakatus arba stato stendus; 

c) iš karto, kai INTERREG veiksmas, 

į kurį įeina fizinės investicijos arba įrangos 

pirkimas ir kurio vertė viršija 25 000 EUR, 

pradedamas įgyvendinti fiziškai, matomoje 

vietoje kabina viešus plakatus arba stato 

stendus; 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) vykdant INTERREG veiksmus, 

kurie nepatenka į c punktą, matomoje 

vietoje kabina bent vieną ne mažesnio kaip 

A3 formato spausdintą plakatą arba 

elektroninį ekraną su informacija apie 

INTERREG veiksmą ir jame pažymi iš 

INTERREG fondo gaunamą paramą; 

d) vykdant INTERREG veiksmus, 

kurie nepatenka į c punktą, matomoje 

vietoje kabina bent vieną ne mažesnio kaip 

A2 formato spausdintą plakatą arba 

elektroninį ekraną su informacija apie 

INTERREG veiksmą ir jame pažymi iš 

INTERREG fondo gaunamą paramą; 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) vykdant strateginės svarbos 

veiksmus ir veiksmus, kurių bendros 

išlaidos viršija 10 000 000 EUR, 

organizuojant komunikacijos renginį, kai 

jame laiku dalyvauja Komisija ir atsakinga 

vadovaujančioji institucija. 

e) vykdant strateginės svarbos 

veiksmus ir veiksmus, kurių bendros 

išlaidos viršija 5 000 000 EUR, 

organizuojant komunikacijos renginį, kai 

jame laiku dalyvauja Komisija ir atsakinga 

vadovaujančioji institucija. 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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5. Mažų projektų fondų ir finansinių 

priemonių atveju paramos gavėjas 

užtikrina, kad galutiniai naudos gavėjai 

laikytųsi 4 dalies c punkte išdėstytų 

reikalavimų. 

5. Mažų projektų fondų ir finansinių 

priemonių atveju paramos gavėjas 

užtikrina, kad galutiniai naudos gavėjai 

laikytųsi 4 dalies c ir d punktuose išdėstytų 

reikalavimų. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Išlaidas darbuotojams sudaro 

bendrosios su darbo santykiais susijusios 

išlaidos darbuotojams, dirbantiems 

INTERREG partneriui vienu iš šių būdų: 

1. Jei laikomasi visų Sąjungos darbo 

teisės aktų ir juose įtvirtintų teisių, 

išlaidas darbuotojams sudaro bendrosios su 

darbo santykiais susijusios išlaidos 

darbuotojams, dirbantiems INTERREG 

partneriui vienu iš šių būdų: 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

48 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Komisija nustato duomenų tipą ir 

kriterijus, kuriais remiantis sudaromos jos 

audito operacijų imtys, taip pat klaidų 

lygio ekstrapoliacijos metodiką priede, 

kuris turi būti priimtas deleguotuoju aktu 

pagal šio reglamento 62 straipsnį. 

 

 



 

RR\1172627LT.docx 155/173 PE626.663v02-00 

 LT 

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA 

Pavadinimas Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos 

regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos 

Nuorodos COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD) 

Atsakingas komitetas 

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data 

REGI 

11.6.2018 
   

Nuomonę pateikė 

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data 

CONT 

5.7.2018 

Nuomonės referentas (-ė) 

       Paskyrimo data 

Arndt Kohn 

10.7.2018 

Priėmimo data 15.11.2018    

Galutinio balsavimo rezultatai +: 

–: 

0: 

19 

0 

2 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

nariai 

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, 

Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg 

Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, 

Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, 

Joachim Zeller 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai 

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Richard Sulík 

 



 

PE626.663v02-00 156/173 RR\1172627LT.docx 

LT 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE 

19 + 

ALDE Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová 

ECR Richard Sulík 

GUE/NGL Luke Ming Flanagan 

PPE Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš 

Zdechovský, Joachim Zeller 

S&D Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles 

Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan 

VERTS/ALE Bart Staes, Indrek Tarand 

 

0 - 

  

 

2 0 

GUE/NGL Dennis de Jong 

PPE Tamás Deutsch 

 

Sutartiniai ženklai:  

+ : už 

- : prieš 

0 : susilaikė 



 

RR\1172627LT.docx 157/173 PE626.663v02-00 

 LT 

 

16.10.2018 

KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO NUOMONĖ 

pateikta Regioninės plėtros komitetui 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų 

siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos 

regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos 

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) 

Nuomonės referentė: Marlene Mizzi 

 

 

 

PAKEITIMAI 

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos 

pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Sąjungos teritorijoje siekiant remti 

darnų vystymąsi įvairiais lygmenimis, 

ERPF lėšomis reikėtų remti tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą, tarptautinį 

bendradarbiavimą, jūrų srities 

bendradarbiavimą, atokiausių regionų 

bendradarbiavimą ir tarpregioninį 

bendradarbiavimą pagal Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslą (INTERREG); 

(3) Sąjungos teritorijoje siekiant remti 

darnų vystymąsi įvairiais lygmenimis, 

ERPF lėšomis reikėtų remti tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą, tarptautinį 

bendradarbiavimą, jūrų srities 

bendradarbiavimą, atokiausių regionų 

bendradarbiavimą ir tarpregioninį 

bendradarbiavimą pagal Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslą (INTERREG), 

taip pat kultūros ir kūrybiškumo srityse, 

ypatingą dėmesį atkreipiant į žmogiškųjų 

kompetencijų ir gebėjimų, kurie sudaro 

galimybes ekonominiam ir socialiniam 
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vystymuisi, stiprinimą, kartu deramai 

atsižvelgiant į mokymo programas, 

kurioms gali reikėti papildomo 

finansavimo;  

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) pagal tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo komponentą reikėtų 

siekti spręsti bendrus drauge pasienio 

regionuose nustatytus uždavinius ir 

išnaudoti nepanaudotas pasienio regionų 

ekonomikos augimo galimybes, kaip 

pažymėta Komisijos komunikate 

„Ekonomikos augimo ir sanglaudos 

skatinimas ES pasienio regionuose“23 

(toliau – Pasienio regionų komunikatas). 

Tad tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

komponentas turėtų apsiriboti 

bendradarbiavimu prie sausumos sienų, o 

tarpvalstybinį bendradarbiavimą prie jūrų 

sienų reikėtų integruoti į tarptautinio 

bendradarbiavimo komponentą; 

(4) pagal tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo komponentą reikėtų 

siekti spręsti bendrus drauge pasienio 

regionuose nustatytus uždavinius, įskaitant 

kultūrinius skirtumus ir kalbos barjerus, 

nes jie gali trukdyti abiejose sienos pusėse 

esančių žmonių ir įmonių integracijai, 

riboti jų kontaktus ir sumažinti galimybes, 
ir išnaudoti nepanaudotas pasienio regionų 

ekonomikos augimo galimybes, kaip 

pažymėta Komisijos komunikate 

„Ekonomikos augimo ir sanglaudos 

skatinimas ES pasienio regionuose“23 

(toliau – Pasienio regionų komunikatas). 

Tad tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

komponentas turėtų apsiriboti 

bendradarbiavimu prie sausumos sienų, o 

tarpvalstybinį bendradarbiavimą prie jūrų 

sienų reikėtų integruoti į tarptautinio 

bendradarbiavimo komponentą; 

__________________ __________________ 

23 Komisijos komunikatas Tarybai ir 

Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo 

ir sanglaudos skatinimas ES pasienio 

regionuose“, COM(2017) 534 final, 

2017 9 20. 

23 Komisijos komunikatas Tarybai ir 

Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo 

ir sanglaudos skatinimas ES pasienio 

regionuose“, COM(2017)534 final, 

2017 9 20. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) atsižvelgiant į tarpvalstybinio ir 

tarptautinio bendradarbiavimo 2014–

2020 m. programavimo laikotarpiu 

atokiausiuose regionuose patirtį ir tai, kad 

abiejų komponentų derinimas pagal vieną 

programą vienoje bendradarbiavimo 

teritorijoje nepadėjo pakankamai 

supaprastinti nei programos institucijoms, 

nei paramos gavėjams taikomos tvarkos, 

reikėtų sukurti specialų atokiausių regionų 

komponentą, kad atokiausi regionai galėtų 

bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis ir 

teritorijomis veiksmingiausiu ir 

paprasčiausiu būdu; 

(7) atsižvelgiant į tarpvalstybinio ir 

tarptautinio bendradarbiavimo 2014–

2020 m. programavimo laikotarpiu 

atokiausiuose regionuose patirtį ir tai, kad 

abiejų komponentų derinimas pagal vieną 

programą vienoje bendradarbiavimo 

teritorijoje nepadėjo pakankamai 

supaprastinti nei programos institucijoms, 

nei paramos gavėjams taikomos tvarkos, 

reikėtų sukurti specialų atokiausių regionų 

komponentą, kad atokiausi regionai galėtų 

bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis ir 

teritorijomis veiksmingiausiu ir 

paprasčiausiu būdu, siekdami sukurti 

tvirtus ir tvarius ryšius, pagrįstus 

bendradarbiavimu ir tarpusavio 

supratimu; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) atsižvelgiant į patirtį, įgytą 

įgyvendinant INTERREG tarpregioninio 

bendradarbiavimo programas, ir tai, kad 

toks bendradarbiavimas pagal investicijų į 

darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 

tikslui skirtas programas 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpiu buvo 

nepakankamas, pagal tarpregioninio 

bendradarbiavimo komponentą dėmesį 

reikėtų konkrečiau sutelkti į sanglaudos 

politikos veiksmingumo didinimą. Todėl 

pagal šį komponentą reikėtų apsiriboti 

dviem programomis: pagal vieną reikėtų 

suteikti galimybių įgyti įvairios patirties, 

taikyti novatoriškus metodus, stiprinti 

abiejų tikslų programų įgyvendinimo 

gebėjimus bei skatinti naudotis Europos 

teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, 

kuriamomis arba ketinamomis kurti pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(8) atsižvelgiant į patirtį, įgytą 

įgyvendinant INTERREG tarpregioninio 

bendradarbiavimo programas, ir tai, kad 

toks bendradarbiavimas pagal investicijų į 

darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 

tikslui skirtas programas 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpiu buvo 

nepakankamas, pagal tarpregioninio 

bendradarbiavimo komponentą dėmesį 

reikėtų konkrečiau sutelkti į sanglaudos 

politikos veiksmingumo didinimą. Todėl 

pagal šį komponentą reikėtų apsiriboti 

dviem programomis: pagal vieną reikėtų 

suteikti galimybių įgyti įvairios patirties, 

taikyti novatoriškus metodus, stiprinti 

abiejų tikslų programų įgyvendinimo 

gebėjimus bei skatinti naudotis Europos 

teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, 

kuriamomis arba ketinamomis kurti pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
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(EB) Nr. 1082/200624, pagal kitą – 

tobulinti vystymosi tendencijų analizę. 

Visoje Sąjungoje vykstantį 

bendradarbiavimą pagal projektus reikėtų 

integruoti į naują tarpregioninių investicijų 

į inovacijas komponentą ir glaudžiai susieti 

su Komisijos komunikato „Inovacijų 

stiprinimas Europos regionuose: atsparus, 

integracinis ir tvarus teritorinio lygmens 

ekonomikos augimas“ įgyvendinimu25, 

ypač remti temines pažangiosios 

specializacijos platformas energetikos, 

pramonės modernizavimo ir žemės ūkio 

maisto produktų srityse. Galiausiai 

pažymėtina, kad integruotas teritorinis 

vystymasis, sutelktas į funkcines miestų 

teritorijas arba miestų teritorijas, turėtų būti 

vykdomas pagal investicijų į darbo vietų 

kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui 

skirtas programas ir aprašytas viename 

lydimajame dokumente „Europos miestų 

iniciatyva“. Abi tarpregioninio 

bendradarbiavimo komponento programos 

turėtų apimti visą Sąjungą, galimybę jose 

dalyvauti taip pat reikėtų suteikti 

trečiosioms valstybėms; 

(EB) Nr. 1082/200624, pagal kitą – 

tobulinti vystymosi tendencijų analizę. 

Visoje Sąjungoje vykstantį 

bendradarbiavimą pagal projektus reikėtų 

integruoti į naują tarpregioninių investicijų 

į inovacijas komponentą ir glaudžiai susieti 

su Komisijos komunikato „Inovacijų 

stiprinimas Europos regionuose: atsparus, 

integracinis ir tvarus teritorinio lygmens 

ekonomikos augimas“25 įgyvendinimu, 

ypač remti temines pažangiosios 

specializacijos platformas energetikos, 

pramonės modernizavimo, kultūros, 

kultūros paveldo, kultūros ir kūrybos 

sektorių, žemės ūkio maisto produktų, 

žmogiškųjų kompetencijų ir gebėjimų 

stiprinimo bei informacijos apie bendrą 

kultūros paveldą sklaidos srityse. 

Galiausiai pažymėtina, kad integruotas 

teritorinis vystymasis, sutelktas į funkcines 

miestų teritorijas arba miestų teritorijas, 

turėtų būti vykdomas pagal investicijų į 

darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 

tikslui skirtas programas ir aprašytas 

viename lydimajame dokumente „Europos 

miestų iniciatyva“. Abi tarpregioninio 

bendradarbiavimo komponento programos 

turėtų apimti visą Sąjungą, galimybę jose 

dalyvauti taip pat reikėtų suteikti 

trečiosioms valstybėms; 

_________________ _________________ 

24 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 

bendradarbiavimo grupės (ETBG) 

(OL L 210, 2006 7 31, p. 19). 

24 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 

bendradarbiavimo grupės (ETBG) 

(OL L 210, 2006 7 31, p. 19). 

25 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui „Inovacijų 

stiprinimas Europos regionuose: atsparus, 

integracinis ir tvarus teritorinio lygmens 

ekonomikos augimas“, 

COM(2017) 376 final, 2017 7 18. 

25 Komisijos komunikatas Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui „Inovacijų 

stiprinimas Europos regionuose: atsparus, 

integracinis ir tvarus teritorinio lygmens 

ekonomikos augimas“, 

COM(2017) 376 final, 2017 7 18. 
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Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) PNPP III paramą daugiausia reikėtų 

sutelkti į pagalbą PNPP paramos gavėjams, 

padedant jiems stiprinti demokratines 

institucijas ir teisinę valstybę, įgyvendinti 

teismų sistemos ir viešojo administravimo 

reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 

teisėms, skatinti lyčių lygybę, toleranciją, 

socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą. 

Teikiant PNPP paramą reikėtų toliau remti 

PNPP paramos gavėjų pastangas plėtoti 

regioninį, makroregioninį ir tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą bei teritorinę plėtrą, be 

kita ko, įgyvendinant Sąjungos 

makroregionines strategijas. Be to, teikiant 

PNPP paramą reikėtų spręsti saugumo, 

migracijos, sienų valdymo klausimus, 

užtikrinti galimybę naudotis tarptautine 

apsauga, dalytis svarbia informacija, 

stiprinti sienų kontrolę ir bendromis 

pastangomis kovoti su neteisėta migracija 

ir neteisėtu migrantų gabenimu; 

(11) PNPP III paramą daugiausia reikėtų 

sutelkti į pagalbą PNPP paramos gavėjams, 

padedant jiems stiprinti demokratines 

institucijas ir teisinę valstybę, įgyvendinti 

teismų sistemos ir viešojo administravimo 

reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 

teisėms, skatinti lyčių lygybę, toleranciją, 

socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą, 

parengti integracines ir tvarias švietimo 

sistemas siekiant sudaryti daugiau 

kokybiškesnių galimybių jaunimui, 

vykdant horizontaliąją jaunimo politiką. 

Teikiant PNPP paramą reikėtų toliau remti 

PNPP paramos gavėjų pastangas plėtoti 

regioninį, makroregioninį ir tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą bei teritorinę plėtrą, be 

kita ko, įgyvendinant Sąjungos 

makroregionines strategijas. Be to, teikiant 

PNPP paramą reikėtų spręsti saugumo, 

migracijos, sienų valdymo klausimus, 

užtikrinti galimybę naudotis tarptautine 

apsauga, dalytis svarbia informacija, 

stiprinti sienų kontrolę ir bendromis 

pastangomis kovoti su neteisėta migracija 

ir neteisėtu migrantų gabenimu; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) ERPF lėšos pagal INTERREG 

programas turėtų būti naudojamos 

konkretiems sanglaudos politikos tikslus 

atitinkantiems tikslams siekti. Tačiau 

konkrečių tikslų sąrašą pagal įvairius 

teminius tikslus reikėtų pritaikyti pagal 

specifinius INTERREG poreikius, o kad 

būtų galima imtis ESF remiamo pobūdžio 

(17) ERPF lėšos pagal INTERREG 

programas turėtų būti naudojamos 

konkretiems sanglaudos politikos tikslus 

atitinkantiems tikslams siekti. Tačiau 

konkrečių tikslų sąrašą pagal įvairius 

teminius tikslus reikėtų pritaikyti pagal 

specifinius INTERREG poreikius, o kad 

būtų galima imtis ESF remiamo pobūdžio 
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intervencinių priemonių, pagal politikos 

tikslą „Socialiai atsakingesnė Europa, 

įgyvendinant Europos socialinių teisių 

ramstį“, reikėtų nustatyti papildomus 

konkrečius tikslus; 

intervencinių priemonių, pagal politikos 

tikslą „Socialiai atsakingesnė Europa, 

įgyvendinant Europos socialinių teisių 

ramstį“, reikėtų nustatyti papildomus 

konkrečius tikslus, ypatingą dėmesį 

teikiant tam, kad būtų sukurtos galimybės 

gauti išsilavinimą, kad jaunimui būtų 

užtikrinta daugiau kokybiškesnių 

galimybių ir kultūrinei integracijai; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) į šį reglamentą reikėtų įtraukti du 

konkrečius INTERREG tikslus: vieną – 

siekiant paremti konkretų INTERREG 

tikslą stiprinti institucijų gebėjimus ir 

teisinį bei administracinį 

bendradarbiavimą, ypač, kai jis susijęs su 

Pasienio regionų komunikato 

įgyvendinimu, intensyvinti piliečių ir 

institucijų bendradarbiavimą ir plėtoti bei 

koordinuoti makroregionines ir jūrų 

baseinų strategijas, kitą – siekiant spręsti 

konkrečius išorės bendradarbiavimo 

klausimus, pavyzdžiui, saugumo, 

patikimumo, sienos kirtimo valdymo ir 

migracijos; 

(19) į šį reglamentą reikėtų įtraukti du 

konkrečius INTERREG tikslus: vieną – 

siekiant paremti konkretų INTERREG 

tikslą stiprinti institucijų gebėjimus ir 

teisinį bei administracinį 

bendradarbiavimą, ypač, kai jis susijęs su 

Pasienio regionų komunikato 

įgyvendinimu, intensyvinti piliečių, 

pilietinės visuomenės organizacijų ir 

institucijų bendradarbiavimą ir plėtoti bei 

koordinuoti makroregionines ir jūrų 

baseinų strategijas, kitą – siekiant spręsti 

konkrečius išorės bendradarbiavimo 

klausimus, pavyzdžiui, saugumo, 

patikimumo, sienos kirtimo valdymo ir 

migracijos; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) taisykles, pagal kurias 

reglamentuojami mažų projektų fondai – 

šie fondai veikia nuo pat INTERREG 

sukūrimo, tačiau jiems niekada nebuvo 

taikomos specialiosios nuostatos – reikėtų 

išdėstyti aiškiau. Kaip nurodyta Europos 

(23) taisykles, pagal kurias 

reglamentuojami mažų projektų fondai – 

šie fondai veikia nuo pat INTERREG 

sukūrimo, tačiau jiems niekada nebuvo 

taikomos specialiosios nuostatos – reikėtų 

išdėstyti aiškiau. Kaip nurodyta Europos 
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regionų komiteto nuomonėje „Žmonių 

tarpusavio ryšiais pagrįsti projektai ir 

nedidelės apimties projektai pagal 

tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

programas“32, mažų projektų fondams 

tenka svarbus vaidmuo didinant piliečių ir 

institucijų tarpusavio pasitikėjimą, jais 

kuriama didelė Europos pridėtinė vertė ir 

daug prisidedama prie bendro 

tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

programų tikslo įveikti sienų sudaromas 

kliūtis ir integruoti pasienio teritorijas bei 

jų piliečius. Kad galutiniams naudos 

gavėjams, kurie dažnai nėra pratę prašyti 

Sąjungos lėšų, būtų paprasčiau valdyti 

mažų projektų finansavimą, reikėtų 

nustatyti, kad iki tam tikros slenkstinės 

ribos privaloma taikyti supaprastintą 

išlaidų apmokėjimo tvarką ir fiksuotąsias 

sumas; 

regionų komiteto nuomonėje „Žmonių 

tarpusavio ryšiais pagrįsti projektai ir 

nedidelės apimties projektai pagal 

tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

programas“32, mažų projektų fondams 

tenka svarbus vaidmuo didinant piliečių ir 

institucijų tarpusavio pasitikėjimą, jais 

kuriama didelė Europos pridėtinė vertė ir 

daug prisidedama prie bendro 

tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

programų tikslo įveikti sienų sudaromas 

kliūtis ir integruoti pasienio teritorijas bei 

jų piliečius. Jais ypač turėtų būti 

skatinamos kultūros, meno ir į piliečius 

orientuotos tarpvalstybinės iniciatyvos. 
Kad galutiniams naudos gavėjams, kurie 

dažnai nėra pratę prašyti Sąjungos lėšų, 

būtų paprasčiau valdyti mažų projektų 

finansavimą, reikėtų nustatyti, kad iki tam 

tikros slenkstinės ribos privaloma taikyti 

supaprastintą išlaidų apmokėjimo tvarką ir 

fiksuotąsias sumas; 

_________________ _________________ 

32 2017 m. liepos 12 d. Europos regionų 

komiteto nuomonė „Žmonių tarpusavio 

ryšiais pagrįsti projektai ir nedidelės 

apimties projektai pagal tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo programas“ (OL C 342, 

2017 10 12, p. 38). 

32 2017 m. liepos 12 d. Europos regionų 

komiteto nuomonė „Žmonių tarpusavio 

ryšiais pagrįsti projektai ir nedidelės 

apimties projektai pagal tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo programas“ (OL C 342, 

2017 10 12, p. 38). 

 

Pakeitimas 9Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 3 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) abipus sienos gerinamos galimybės 

naudotis kokybiškomis švietimo, mokymo, 

mokymosi visą gyvenimą paslaugomis, 

taip siekiant pagerinti kitose valstybėse 

pripažįstamo išsilavinimo ir kompetencijos 

lygį; 

b) abipus sienos gerinamos galimybės 

naudotis kokybiškomis švietimo, mokymo 

ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis, 

taip siekiant pagerinti išsilavinimo lygį, 

jaunimo bei mokslininkų judumą ir 

sustiprinti kalbinius bei kitus 

žmogiškuosius įgūdžius ir gebėjimus;  

 

 

Pakeitimas 10 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) skatinamas ir remiamas 

tarpvalstybinių švietimo, kultūros, meno, 

kūrybinių ir audiovizualinių įstaigų ir 

mokslinių tyrimų centrų partnerysčių 

kūrimasis, siekiant skatinti tarpusavio 

supratimą ir dialogą pasienio regionuose, 

ypatingą reikšmę skiriant kalbinei 

įvairovei ir švietimo ir kultūros politikos 

bei kultūros, kūrybos ir audiovizualinio 

sektorių, kaip socialines inovacijas 

skatinančių veiksnių, vaidmeniui; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) abipus sienos gerinama prieiga 

prie kultūros ir kultūros paslaugų; 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 3 pastraipos b c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bc) skatinamas abipusis diplomų, 

sertifikatų, kompetencijų ir įgūdžių 

pripažinimas siekiant sukurti daugiau 

švietimo, mokymo ir užimtumo galimybių 

abipus sienos; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 3 dalies e punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) abipus sienos didinama socialinė 

įtrauktis, kovojama su skurdu, įskaitant tai, 

kad skatinamos lygios galimybės ir 

kovojama su diskriminacija. 

e) abipus sienos didinama socialinė, 

taip pat ir migrantų, įtrauktis, kovojama su 

skurdu, įskaitant tai, kad skatinamos lygios 

galimybės ir kovojama su diskriminacija. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) gerinama prieiga prie kultūros 

paslaugų ir sporto infrastruktūrų, 

skatinamas menininkų judumas ir 

kultūriniai mainai, kurie padeda išsaugoti 

bendrą kultūros paveldą ir skleisti 

informaciją apie jį, ir kovojama su 

įvairiais, dažnai giliai įsišaknijusiais 

prietarais ir stereotipais didinant socialinę 

integraciją ir šalinant socialinius ir kalbos 

barjerus; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 4 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) be to, kas nurodyta a ir b 

punktuose, pagal INTERREG lėšomis 

remiamas išorės tarpvalstybines ir 2 ir 3 

komponentų INTERREG programas: 

stiprinant abipusį pasitikėjimą, ypač 

skatinant žmonių tarpusavio ryšius, 

stiprinant tvarią demokratiją, remiant 

pilietinės visuomenės veikėjus ir jų 

vaidmenį reformų ir demokratinių 

pertvarkų procesuose. 

c) be to, kas nurodyta a ir b 

punktuose, pagal INTERREG lėšomis 

remiamas išorės tarpvalstybines ir 2 ir 3 

komponentų INTERREG programas: 

stiprinant abipusį pasitikėjimą, ypač 

skatinant žmonių tarpusavio ryšius ir 

jaunimo judumo patirtį, stiprinant tvarią 

demokratiją, remiant pilietinės visuomenės 

veikėjus ir jų vaidmenį reformų ir 

demokratinių pertvarkų procesuose. 
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Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pagal išorės tarpvalstybines 

INTERREG programas ir 2 bei 3 

komponentų INTERREG programas ERPF 

ir, kai taikytina, Sąjungos išorės 

finansavimo priemonių įnašai taip pat 

skiriami konkrečiam išorės INTERREG 

tikslui „saugesnė ir labiau apsaugota 

Europa“ siekti, ypač sienų kirtimo 

valdymo, judumo ir migracijos valdymo, 

įskaitant migrantų apsaugą, veiksmais. 

5. Pagal išorės tarpvalstybines 

INTERREG programas ir 2 bei 3 

komponentų INTERREG programas ERPF 

ir, kai taikytina, Sąjungos išorės 

finansavimo priemonių įnašai taip pat 

skiriami konkrečiam išorės INTERREG 

tikslui „saugesnė ir labiau apsaugota 

Europa“ siekti, ypač sienų kirtimo 

valdymo, judumo ir migracijos valdymo, 

įskaitant migrantų apsaugą, tarpkultūrinį 

tarpininkavimą ir kalbinę pagalbą, 

veiksmais. 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) ekonominius, socialinius ir 

teritorinius skirtumus; 

i) ekonominius, socialinius, 

demografinius ir teritorinius skirtumus; 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 4 dalies b punkto i a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ia) naujus kultūrinius, švietimo ir 

kalbinius ypatumus bei barjerus; 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Vertindama kiekvieną INTERREG 

programą Komisija atsižvelgia į bendrą 

teigiamą programos poveikį visuomenei ir 

vietos bendruomenėms, ypatingą dėmesį 

skirdama socialiniam ir ekonominiam 

vystymuisi, įtraukumui, kultūrų dialogui 

ir tarpusavio supratimui. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Reglamento (ES) [naujasis BNR] [22] 

straipsnio b punkte nurodyta 

bendruomenės inicijuota vietos plėtra 

(BIPT) gali būti įgyvendinama pagal 

INTERREG programas, jeigu atitinkamas 

vietos veiksmų grupes sudaro viešiesiems 

ir privatiesiems vietos socialiniams ir 

ekonominiams interesams atstovaujantys 

subjektai, nė viena interesų grupė 

nekontroliuoja sprendimų priėmimo 

proceso ir interesų grupės yra suburtos bent 

iš dviejų dalyvaujančių šalių, iš kurių viena 

yra valstybė narė. 

Reglamento (ES) [naujasis BNR] [22] 

straipsnio b punkte nurodyta 

bendruomenės inicijuota vietos plėtra 

(BIPT) gali būti įgyvendinama pagal 

INTERREG programas, jeigu atitinkamas 

vietos veiksmų grupes sudaro viešiesiems 

ir privatiesiems vietos socialiniams ir 

ekonominiams interesams atstovaujantys 

subjektai, įskaitant pilietinės visuomenės 

organizacijas, nė viena interesų grupė 

nekontroliuoja sprendimų priėmimo 

proceso ir interesų grupės yra suburtos bent 

iš dviejų dalyvaujančių šalių, iš kurių viena 

yra valstybė narė. Vietos veiklos grupės 

turi atstovauti visoms socialinėms, 

ekonominėms ir amžiaus grupėms, 

įskaitant mažumas, neįgaliuosius ir 

mažiau galimybių turinčius žmones. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Pagal INTERREG programas, 

kurių visas asignavimas yra mažesnis negu 

30 000 000 EUR, techninei paramai 

4. Pagal INTERREG programas, 

kurių visas asignavimas yra mažesnis negu 

30 000 000 EUR, techninei paramai 
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reikalinga eurais išreikšta suma ir jos 

procentinė dalis nustatoma Komisijos 

sprendime dėl atitinkamos INTERREG 

programos patvirtinimo. 

reikalinga suma išreiškiama eurais, o jos 

procentinė dalis nustatoma Komisijos 

sprendime dėl atitinkamos INTERREG 

programos patvirtinimo. 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Vadovaujančioji institucija pateikia 

vertinimo planą stebėsenos komitetui ne 

vėliau kaip per vienus metus nuo 

INTERREG programos patvirtinimo. 

6. Vadovaujančioji institucija pateikia 

vertinimo planą stebėsenos komitetui ne 

vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 

INTERREG programos patvirtinimo 

dienos. 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vadovaujančioji institucija 

užtikrina, kad ne vėliau kaip per 6 

mėnesius nuo INTERREG programos 

patvirtinimo būtų sukurta interneto 

svetainė, kurioje būtų skelbiama 

informacija apie kiekvieną INTERREG 

programą, už kurią ji atsakinga, įskaitant 

programos tikslus, veiklos sritis, turimas 

finansavimo galimybes ir pasiektus 

rezultatus. 

2. Vadovaujančioji institucija 

užtikrina, kad ne vėliau kaip per 6 

mėnesius nuo INTERREG programos 

patvirtinimo būtų sukurta interneto 

svetainė, kurioje būtų skelbiama 

informacija apie kiekvieną INTERREG 

programą, už kurią ji atsakinga. Šioje 

svetainėje teikiama informacija apimtų 
programos tikslus, veiklos sritis, turimas 

finansavimo galimybes ir pasiektus 

rezultatus. 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

56 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jeigu įgyvendinant veiksmą 

paramos gavėjui reikia sudaryti paslaugų, 

1. Jeigu įgyvendinant veiksmą 

paramos gavėjas turi pirkti paslaugas arba 
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prekių arba darbų pirkimo sutartis, 

taikomos šios taisyklės: 

jam reikia sudaryti prekių arba darbų 

pirkimo sutartis arba abiejų tipų sutartis, 

taikomos šios taisyklės: 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

56 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) jeigu paramos gavėjas yra 

perkančioji organizacija ar perkantysis 

subjektas, kaip apibrėžta Sąjungos teisės 

aktuose, taikomuose viešųjų pirkimų 

procedūroms, jis taiko pagal Sąjungos 

teisės aktus priimtus nacionalinius 

įstatymus ir kitus teisės aktus; 

a) jeigu paramos gavėjas yra 

perkančioji organizacija, kaip apibrėžta 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2014/24/ES1a, jis taiko pagal 

Sąjungos teisės aktus priimtus 

nacionalinius įstatymus ir kitus teisės 

aktus; 

 __________________ 

 1a 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 

panaikinama Direktyva 2004/18/EB 

(OL L 94, 2014 03 28, p. 96) 
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