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Pakeitimas 430
Constanze Krehl
S&D frakcijos vardu
Andrey Novakov
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0043/2019
Andrey Novakov
Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant, kad pasidalijamojo 
valdymo Sąjungos fondai, būtent Europos 
regioninės plėtros fondas (toliau – ERPF), 
„Europos socialinis fondas +“ (toliau – 
ESF+), Sanglaudos fondas, pagal 
pasidalijamojo valdymo principą 
finansuojamos Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo (EJRŽF) priemonės, 
Prieglobsčio ir migracijos fondas (PMIF), 
Vidaus saugumo fondas (VSF) ir 
Integruoto sienų valdymo fondas (ISVF), 
būtų toliau įgyvendinami koordinuotai ir 
darniai, reikia nustatyti finansines 
taisykles, grindžiamas SESV 322 
straipsniu, aiškiai nurodant atitinkamų 
nuostatų taikymo sritį; Be to, pagal SESV 
177 straipsnį turėtų būti nustatytos bendros 
nuostatos, taikomos ERPF, ESF+, 
Sanglaudos fondo ir EJRŽF nustatytoms 
politikos įgyvendinimo taisyklėms;

(2) siekiant, kad pasidalijamojo 
valdymo Sąjungos fondai, būtent Europos 
regioninės plėtros fondas (toliau – ERPF), 
„Europos socialinis fondas +“ (toliau – 
ESF+), Sanglaudos fondas, pagal 
pasidalijamojo valdymo principą 
finansuojamos Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo (EJRŽF) priemonės, 
Prieglobsčio ir migracijos fondas (PMIF), 
Vidaus saugumo fondas (VSF) ir 
Integruoto sienų valdymo fondas (ISVF), 
būtų toliau įgyvendinami koordinuotai ir 
darniai, reikia nustatyti finansines 
taisykles, grindžiamas SESV 322 
straipsniu, aiškiai nurodant atitinkamų 
nuostatų taikymo sritį. Be to, pagal SESV 
177 straipsnį turėtų būti nustatytos bendros 
nuostatos, taikomos ERPF, ESF+, 
Sanglaudos fondo, EJRŽF ir tam tikru 
mastu Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) nustatytoms politikos 
įgyvendinimo taisyklėms;
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Constanze Krehl
S&D frakcijos vardu
Andrey Novakov, Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0043/2019
Andrey Novakov
Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ERPF, ESF+, Sanglaudos fondui ir 
EJRŽF taikomos bendros nuostatos.

b) ERPF, ESF+, Sanglaudos fondui, 
EJRŽF ir, kaip nurodyta šio straipsnio 
1 dalies a punkte (naujas), EŽŪFK 
taikomos bendros nuostatos.
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Pranešimas A8-0043/2019
Andrey Novakov
Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. I antraštinės dalies I skyriaus 
2 straipsnio 4a dalis, II skyriaus 
5 straipsnis, III antraštinės dalies 
II skyriaus 22–28 straipsniai ir 
IV antraštinės dalies III skyriaus 
I skirsnio 41–43 straipsniai taikomi 
EŽŪFKP finansuojamoms pagalbos 
priemonėms, o I antraštinės dalies 
I skyriaus 2 straipsnio 15–25 dalys ir 
V antraštinės dalies II skyriaus II skirsnio 
52–56 straipsniai taikomi Reglamento 
(ES) [...] (BŽŪP strateginių planų 
reglamentas) 74 straipsnyje numatytoms 
ir EŽŪFKP remiamoms finansinėms 
priemonėms.
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