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6.2.2019 A8-0043/433

Pakeitimas 433
Iskra Mihaylova
ALDE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali prašyti perkelti ne 
daugiau kaip 5 proc. programos finansinių 
asignavimų iš bet kurio fondo į bet kurį 
kitą pasidalijamojo valdymo fondą arba į 
bet kurią kitą tiesioginio ar netiesioginio 
valdymo priemonę. 

1. Kad būtų užtikrintos lankstumo 
galimybės, valstybės narės gali, jei 
programos stebėsenos komitetas tam 
pritaria, prašyti perkelti ne daugiau kaip 
10 proc. programos finansinių asignavimų 
iš bet kurio fondo į Europos regioninės 
plėtros fondą, „Europos socialinį fondą 
+“, Sanglaudos fondą, Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondą, 
Prieglobsčio ir migracijos fondą, Vidaus 
saugumo fondą, Sienų valdymo ir vizų 
priemonei, programai LIFE ir programai 
„Europos horizontas“.

2. Perkelti ištekliai naudojami pagal fondo 
arba priemonės, į kurią perkelti ištekliai, 
taisykles, o perkėlimo į tiesioginio ar 
netiesioginio valdymo priemones atveju – 
atitinkamos valstybės narės naudai.

2. Perkelti ištekliai naudojami pagal fondo 
arba priemonės, į kurią perkelti ištekliai, 
taisykles, o perkėlimo į Prieglobsčio ir 
migracijos fondą, Vidaus saugumo fondą, 
Sienų valdymo ir vizų priemonei, 
programai LIFE arba programai 
„Europos horizontas“ atveju – atitinkamos 
valstybės narės naudai.

3. Pagal 1 dalį teikiamuose prašymuose 
nurodoma visa suma, kuri kiekvienais 
metais perkeliama, pagal fondą ir, kai 
tinkama, pagal regiono kategoriją, 
prašymai tinkamai pagrindžiami ir drauge 
pateikiama peržiūrėta programa arba 
programos, iš kurių išteklius ketinama 
perkelti pagal 19 straipsnį, nurodant, į kurį 

3. Pagal 1 dalį teikiamuose prašymuose 
nurodoma visa suma, kuri kiekvienais 
metais perkeliama, pagal fondą ir, kai 
tinkama, pagal regiono kategoriją, 
prašymai tinkamai pagrindžiami, siekiant 
užtikrinti papildomumą ir poveikį, ir 
drauge pateikiama peržiūrėta programa 
arba programos, iš kurių išteklius ketinama 
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kitą fondą arba priemonę perkeliamos 
sumos. 

perkelti pagal 19 straipsnį, nurodant, į kurį 
kitą fondą arba priemonę perkeliamos 
sumos. 

4. Komisija gali paprieštarauti perkėlimui 
susijusiame programos daliniame 
pakeitime, jeigu tai pakenktų programos, iš 
kurios išteklius ketinama perkelti, tikslų 
įgyvendinimui. 

4. Komisija gali paprieštarauti perkėlimui 
susijusiame programos daliniame 
pakeitime, jeigu tai pakenktų programos, iš 
kurios išteklius ketinama perkelti, tikslų 
įgyvendinimui. 

5. Gali būti perkeliami tik ateinančių 
kalendorinių metų ištekliai.

5. Gali būti perkeliami tik ateinančių 
kalendorinių metų ištekliai.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Pakeitimas 434
Iskra Mihaylova
ALDE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali prašyti perkelti ne 
daugiau kaip 5 proc. programos finansinių 
asignavimų iš bet kurio fondo į bet kurį 
kitą pasidalijamojo valdymo fondą arba į 
bet kurią kitą tiesioginio ar netiesioginio 
valdymo priemonę. 

1. Kad būtų užtikrintos lankstumo 
galimybės, valstybės narės gali, jei 
programos stebėsenos komitetas tam 
pritaria, prašyti perkelti ne daugiau kaip 
7 proc. programos finansinių asignavimų iš 
bet kurio fondo į Europos regioninės 
plėtros fondą, „Europos socialinį fondą 
+“, Sanglaudos fondą, Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondą, 
Prieglobsčio ir migracijos fondą, Vidaus 
saugumo fondą, Sienų valdymo ir vizų 
priemonei.

2. Perkelti ištekliai naudojami pagal fondo 
arba priemonės, į kurią perkelti ištekliai, 
taisykles, o perkėlimo į tiesioginio ar 
netiesioginio valdymo priemones atveju – 
atitinkamos valstybės narės naudai.

2. Perkelti ištekliai naudojami pagal fondo 
arba priemonės, į kurią perkelti ištekliai, 
taisykles.

3. Pagal 1 dalį teikiamuose prašymuose 
nurodoma visa suma, kuri kiekvienais 
metais perkeliama, pagal fondą ir, kai 
tinkama, pagal regiono kategoriją, 
prašymai tinkamai pagrindžiami ir drauge 
pateikiama peržiūrėta programa arba 
programos, iš kurių išteklius ketinama 
perkelti pagal 19 straipsnį, nurodant, į kurį 
kitą fondą arba priemonę perkeliamos 
sumos. 

3. Pagal 1 dalį teikiamuose prašymuose 
nurodoma visa suma, kuri kiekvienais 
metais perkeliama, pagal fondą ir, kai 
tinkama, pagal regiono kategoriją, 
prašymai tinkamai pagrindžiami, siekiant 
užtikrinti papildomumą ir poveikį, ir 
drauge pateikiama peržiūrėta programa 
arba programos, iš kurių išteklius ketinama 
perkelti pagal 19 straipsnį, nurodant, į kurį 
kitą fondą arba priemonę perkeliamos 
sumos. 
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4. Komisija gali paprieštarauti perkėlimui 
susijusiame programos daliniame 
pakeitime, jeigu tai pakenktų programos, iš 
kurios išteklius ketinama perkelti, tikslų 
įgyvendinimui. 

4. Komisija gali paprieštarauti perkėlimui 
susijusiame programos daliniame 
pakeitime, jeigu tai pakenktų programos, iš 
kurios išteklius ketinama perkelti, tikslų 
įgyvendinimui. 

5. Gali būti perkeliami tik ateinančių 
kalendorinių metų ištekliai.

5. Gali būti perkeliami tik ateinančių 
kalendorinių metų ištekliai.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Pakeitimas 435
Iskra Mihaylova
ALDE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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
104 straipsnio 4 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto sektoriui pagal Reglamentą 
(ES) [naujasis EITP reglamentas] taikomos 
taisyklės taikomos konkretiems pirmoje 
pastraipoje nurodytiems kvietimams teikti 
paraiškas. Iki 2023 m. gruodžio 31 d., 
vykdant finansavimo reikalavimus 
atitinkančių projektų atranką, laikomasi 
nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondą, atsižvelgiant į 70 proc. 
išteklių, perkeltų į EITP.

Transporto sektoriui pagal Reglamentą 
(ES) .../... [naujasis EITP reglamentas] 
taikomos taisyklės taikomos konkretiems 
pirmoje pastraipoje nurodytiems 
kvietimams teikti paraiškas. Iki 2022 m. 
gruodžio 31 d., vykdant finansavimo 
reikalavimus atitinkančių projektų atranką, 
atsižvelgiama į nacionalinius asignavimus 
pagal Sanglaudos fondą.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Pakeitimas 436
Iskra Mihaylova
ALDE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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
104 straipsnio 4 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2024 m. sausio 1 d. į EITP perkeltus 
išteklius, dėl kurių nebuvo įsipareigota, 
visos valstybės narės, galinčios gauti 
Sanglaudos fondo paramą, gali naudoti 
transporto infrastruktūros projektams 
finansuoti pagal Reglamentą (ES) [naujasis 
EITP reglamentas].

Nuo 2023 m. sausio 1 d. į EITP perkeltus 
išteklius, dėl kurių nebuvo įsipareigota, 
visos valstybės narės, galinčios gauti 
Sanglaudos fondo paramą, gali naudoti 
transporto infrastruktūros projektams 
finansuoti pagal Reglamentą (ES) .../... 
[naujasis EITP reglamentas].

Or. en


