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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) ERPF ir Sanglaudos fondas turėtų 
padėti finansuoti paramą, skirtą 
ekonominei, socialinei ir teritorinei 
sanglaudai stiprinti ištaisant pagrindinius 
regionų pusiausvyros sutrikimus 
Sąjungoje, mažinant nepalankiausias 
sąlygas turinčių regionų atsilikimą, 
pasitelkiant tvarią regionų ekonomikos 
plėtrą ir struktūrinį prisitaikymą;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2018/XXX [naujuoju 
BNR]16 nustatomos bendros taisyklės, 
taikomos įvairiems fondams, įskaitant 
Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), 
„Europos socialinį fondą plius“ (toliau –
ESF+), Sanglaudos fondą, Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondą (toliau –
EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondą 
(toliau – PMIF), Vidaus saugumo fondą 
(toliau – VSF) ir Sienų valdymo ir vizų 
priemonę (toliau – SVVP), kurių veiklos 
gairės pateiktos bendroje programoje 
(toliau – fondai);

(3) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2018/XXX [naujuoju 
BNR]16 nustatomos bendros taisyklės, 
taikomos įvairiems fondams, įskaitant 
Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), 
„Europos socialinį fondą plius“ (toliau –
ESF+), Sanglaudos fondą, Europos žemės 
ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP), 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą 
(toliau – EJRŽF), Prieglobsčio ir 
migracijos fondą (toliau – PMIF), Vidaus 
saugumo fondą (toliau – VSF) ir Sienų 
valdymo ir vizų priemonę (toliau – SVVP), 
kurių veiklos gairės pateiktos bendroje 
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programoje (toliau – fondai);

__________________ __________________

16 [Išsami nuoroda pateikta naujajame 
BNR].

16 [Išsami nuoroda pateikta naujajame 
BNR].

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos 
fondo paramą turi būti laikomasi 
horizontaliųjų principų, nustatytų Europos 
Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 
straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, 
įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo 
principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės 
taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių 
konvencijoje nustatytų prievolių ir 
užtikrinti prieinamumą, laikydamosi tos 
konvencijos 9 straipsnio ir Sąjungos teisės, 
kuria suderinami gaminių ir paslaugų 
prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės 
ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir 
moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip 
pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos. 
Fondų lėšomis neturėtų būti remiami 
veiksmai, kuriais prisidedama prie bet 
kokios segregacijos. ERPF ir Sanglaudos 
fondo tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti 
aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 
straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, 
atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. 
Siekiant apsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai 
turi atitikti valstybės pagalbos taisykles, 

(5) įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos 
fondo paramą turi būti laikomasi 
horizontaliųjų principų, nustatytų Europos 
Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 
straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, 
įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo 
principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją ir Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus. 
Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT 
neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų 
prievolių ir užtikrinti prieinamumą, 
laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir 
Sąjungos teisės, kuria suderinami gaminių 
ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. 
Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti 
šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų 
lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą ir 
lyčių lygybę, kovoti su diskriminacija dėl 
lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis 
neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais 
prisidedama prie bet kokios segregacijos. 
ERPF ir Sanglaudos fondo tikslų turėtų 
būti siekiama atsižvelgiant į darnų 
vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį 
išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, 
kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 
straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“. Siekiant apsaugoti vidaus 
rinkos vientisumą, įmonėms naudingi 
veiksmai turi atitikti valstybės pagalbos 
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nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose; taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 
straipsniuose;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kad pagal ETB / INTERREG tikslą 
būtų galima ERPF lėšomis paremti 
investicijas į infrastruktūrą ir su jomis 
susijusias investicijas, taip pat mokymo ir 
integracijos veiklą, būtina nustatyti, kad 
ERPF lėšomis taip pat gali būti remiama 
veikla pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) [2018/XXX] 
[naujuoju ESF+ reglamentu]18 įsteigto 
„Europos socialinio fondo plius“ 
konkrečius tikslus;

(15) kad pagal ETB / INTERREG tikslą 
būtų galima ERPF lėšomis paremti 
investicijas į infrastruktūrą ir su jomis 
susijusias investicijas, taip pat mokymo ir 
integracijos veiklą administraciniams 
gebėjimams ir kompetencijoms tobulinti ir 
kurti, būtina nustatyti, kad ERPF lėšomis 
taip pat gali būti remiama veikla pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) [2018/XXX] [naujuoju ESF+ 
reglamentu]18 įsteigto „Europos socialinio 
fondo plius“ konkrečius tikslus;

__________________ __________________

18 [Išsami nuoroda pateikta naujajame 
ESF+ reglamente].

18 [Išsami nuoroda pateikta naujajame 
ESF+ reglamente].

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) ERPF turėtų padėti ištaisyti 
pagrindinius Sąjungos regionų 
pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti 
įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir 
nepalankiausias sąlygas turinčių regionų 
atsilikimą, įskaitant su problemomis dėl 
įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro susiduriančius regionus. 
Todėl ERPF parama pagal investicijų į 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
tikslą turėtų būti sutelkta į svarbiausius 

(17) ERPF turėtų padėti ištaisyti 
pagrindinius Sąjungos regionų 
pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti 
įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir 
nepalankiausias sąlygas turinčių bei 
mažiau išsivysčiusių regionų atsilikimą, 
įskaitant su problemomis dėl 
įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro susiduriančius regionus. 
Todėl ERPF parama pagal investicijų į 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
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Sąjungos prioritetus, atsižvelgiant į 
Reglamente (ES) 2018/xxx [naujajame 
BNR] nustatytus politikos tikslus. Taigi 
ERPF parama turėtų būti sutelkta į 
politikos tikslus „pažangesnė Europa, 
skatinant novatorišką ir pažangią 
ekonomikos pertvarką“ ir „žalesnė ir mažo 
anglies dioksido kiekio Europa, skatinant 
perėjimą prie švarios ir teisingos 
energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias 
investicijas, žiedinę ekonomiką, 
prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos 
prevenciją bei valdymą“. Toks paramos 
sutelkimas pagal temas turėtų būti 
pasiektas nacionaliniu lygmeniu, kartu 
suteikiant lankstumo galimybę atskirų 
programų lygmeniu ir tarp trijų valstybių 
narių grupių, sudarytų atsižvelgiant į 
atitinkamas bendrąsias nacionalines 
pajamas. Be to, valstybių narių skirstymo 
į grupes metodika turėtų būti išsamiai 
nustatyta atsižvelgiant į ypatingą 
atokiausių regionų padėtį;

tikslą turėtų būti sutelkta į svarbiausius 
Sąjungos prioritetus, atsižvelgiant į 
Reglamente (ES) 2018/xxx [naujajame 
BNR] nustatytus politikos tikslus. Taigi 
ERPF parama turėtų būti sutelkta į 
politikos tikslus „pažangesnė Europa, 
skatinant novatorišką ir pažangią 
ekonomikos pertvarką“ ir „žalesnė ir mažo 
anglies dioksido kiekio Europa, skatinant
perėjimą prie švarios ir teisingos 
energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias 
investicijas, žiedinę ekonomiką, 
prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos 
prevenciją bei valdymą“. Toks paramos 
sutelkimas pagal temas turėtų būti 
pasiektas nacionaliniu lygmeniu, suteikiant 
tam tikro lankstumo galimybę atskirų 
programų lygmeniu ir tarp įvairių regionų 
kategorijų, taip pat atsižvelgiant į 
skirtingus išsivystymo lygius. Be to, 
regionų skirstymo į grupes metodika turėtų 
būti išsamiai nustatyta atsižvelgiant į 
ypatingą atokiausių regionų padėtį;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) šiuo reglamentu turėtų būti 
nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių 
išlaidoms galima gauti ERPF ir Sanglaudos 
fondo paramą pagal atitinkamus SESV 
jiems nustatytus tikslus. Turėtų būti 
sudaryta galimybė Sanglaudos fondo 
lėšomis remti investicijas į aplinką ir į 
TEN-T. Atsižvelgiant į ERDF paramą, 
veiklos sąrašas turėtų būti supaprastintas ir 
turėtų būti numatyta galimybė remti 
investicijas į infrastruktūrą, su galimybe 
naudotis paslaugomis susijusias 
investicijas, gamybines investicijas į MVĮ, 
įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį 
turtą, taip pat priemones, susijusias su 
informavimo, komunikacijos veikla, 

(19) šiuo reglamentu turėtų būti 
nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių 
išlaidoms galima gauti ERPF ir Sanglaudos 
fondo paramą pagal atitinkamus SESV 
jiems nustatytus tikslus. Turėtų būti 
sudaryta galimybė Sanglaudos fondo 
lėšomis remti investicijas į aplinką ir į 
TEN-T. Atsižvelgiant į ERDF paramą, 
veiklos sąrašas turėtų būti supaprastintas ir 
turėtų būti numatyta galimybė remti 
investicijas į infrastruktūrą, su galimybe 
naudotis paslaugomis susijusias 
investicijas, gamybines investicijas į MVĮ, 
įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį 
turtą, taip pat priemones, susijusias su 
informavimo, komunikacijos veikla, 
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tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, 
patirties mainais, ir su klasteriais susijusią 
veiklą. Siekiant paremti programų 
įgyvendinimą, taip pat turėtų būti galimybė 
abiem fondais remti techninės paramos 
veiklą. Galiausiai, siekiant teikti paramą 
įvairesnėms intervencinėms priemonėms 
pagal INTERREG programas, paramos 
taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant 
įtraukti ir dalijimąsi įvairiomis 
priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais, 
taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, 
įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos 
taikymo sritį;

tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, 
patirties mainais, ir su klasteriais susijusią 
veiklą. Siekiant paremti programų 
įgyvendinimą, taip pat turėtų būti galimybė 
abiem fondais remti techninės paramos 
veiklą, įskaitant paramą 
administraciniams gebėjimams ir 
kompetencijoms tobulinti ir kurti. 
Galiausiai, siekiant teikti paramą 
įvairesnėms intervencinėms priemonėms 
pagal INTERREG programas, paramos 
taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant 
įtraukti ir dalijimąsi įvairiomis 
priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais, 
taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, 
įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos 
taikymo sritį;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) gerinant skaitmeninį junglumą,

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai užtikrinti inovacijų diegimą ir pažangią ekonomikos pertvarką, svarbu
skaitmeninio junglumo gerinimo tikslą perkelti iš 3-iojo PT į 1-ąjį PT.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto iv b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivb) stiprinant kibernetinį saugumą;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto vii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) skatinant tvarų įvairiarūšį judumą 
miestuose;

Pagrindimas

Tvaraus įvairiarūšio judumo skatinimo miestuose tikslo perkėlimas iš 3-iojo PT į 2-ąjį PT 
padės užtikrinti, kad Europos miestai taptų ekologiškesni. Tai labai svarbus žingsnis siekiant 
Europoje prisitaikyti prie klimato kaitos.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) „geriau sujungta Europa, skatinant 
judumą ir regionų IRT jungtis“ (toliau – 3-
asis PT):

(c) „geriau sujungta Europa, skatinant 
judumą ir regionų junglumą“ (toliau – 3-
asis PT):

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) gerinant skaitmeninį junglumą, Išbraukta.

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai užtikrinti inovacijų diegimą ir pažangią ekonomikos pertvarką, svarbu 
skaitmeninio junglumo gerinimo tikslą perkelti iš 3-iojo PT į 1-ąjį PT.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) skatinant tvarų įvairiarūšį judumą 
miestuose;

Išbraukta.

Pagrindimas

Tvaraus įvairiarūšio judumo skatinimo miestuose tikslo perkėlimas iš 3-iojo PT į 2-ąjį PT 
padės užtikrinti, kad Europos miestai taptų ekologiškesni. Tai labai svarbus žingsnis siekiant 
Europoje prisitaikyti prie klimato kaitos.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) skatinti Sąjungos periferinių ir 
salų regionų transporto jungtis, įskaitant 
jūrų jungtis;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) plėtoti socialinį verslumą ir 
socialines inovacijas;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgiant į jų 
bendrųjų nacionalinių pajamų santykį, 

Regionai, atsižvelgiant į jų bendrojo 
vidaus produkto (BVP) santykį, skirstomi
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skirstomos taip: taip:

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybės, kurių bendrųjų 
nacionalinių pajamų santykis yra lygus 
arba viršija 100 proc. ES vidurkio (1 
grupė);

a) labiau išsivystę regionai;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybės, kurių bendrųjų 
nacionalinių pajamų santykis yra lygus 
arba viršija 75 proc. ir yra mažesnis nei 
100 proc. ES vidurkio (2 grupė);

b) pereinamojo laikotarpio regionai;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybės, kurių bendrųjų 
nacionalinių pajamų santykis yra 
mažesnis nei 75 proc. ES vidurkio (3 
grupė).

c) mažiau išsivystę regionai.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje bendrųjų nacionalinių 
pajamų santykis reiškia valstybės narės 
vienam gyventojui tenkančių bendrųjų 
nacionalinių pajamų, išreikštų
perkamosios galios standartais ir 
apskaičiuotų pagal 2014–2016 m. 
laikotarpio Sąjungos rodiklius, ir 27 
valstybių narių to paties ataskaitinio 
laikotarpio vienam gyventojui tenkančių, 
perkamosios galios standartais išreikštų 
vidutinių bendrųjų nacionalinių pajamų 
santykį.

Šiame straipsnyje regiono klasifikacija 
pagal vieną iš trijų regionų kategorijų 
nustatoma palyginant kiekvieno regiono 
bendrojo vidaus produktą (BVP) vienam 
gyventojui, išreikštą perkamosios galios 
paritetu ir apskaičiuotą pagal 2014–2016
m. laikotarpio Sąjungos rodiklius, ir 27 ES 
valstybių narių to paties ataskaitinio 
laikotarpio BVP vidurkį.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamos 
atokiausiems regionams skirtos programos 
priskiriamoms 3 grupei.

Investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamos 
atokiausiems regionams skirtų programų 
atveju šie regionai priskiriami mažiau 
išsivysčiusiems regionams.

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti teminę ERPF paramos koncentraciją ir padaryti ją lankstesnę ir 
operatyvesnę, atitinkamoje klasifikacijoje siūlomos tik 2 šalių kategorijos. Ribinis lygis yra 
90 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų santykio vidurkio – pagal analogiją su Sanglaudos 
fondo tinkamumo kriterijumi (BNR reglamento 102 straipsnio 3 dalis).

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 grupės valstybės narės skiria
bent 85 proc. savo visų ERPF lėšų pagal 

a) labiau išsivysčiusiuose regionuose
bent 75 proc. nacionalinio lygmens ERPF 
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kitus nei techninė parama prioritetus 1-
ajam PT ir 2-ajam PT ir bent 60 proc. – 1-
ajam PT;

lėšų skiriama pagal kitus nei techninė 
parama prioritetus 1-ajam PT ir 2-ajam PT 
ir bent 30 proc. – 2-ajam PT;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 grupės valstybės narės skiria
bent 45 proc. savo visų ERPF lėšų pagal 
kitus nei techninė parama prioritetus 1-
ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT;

b) Pereinamojo laikotarpio 
regionuose bent 35 proc. nacionalinio 
lygmens ERPF lėšų skiriama pagal kitus 
nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT 
ir bent 30 proc. – 2-ajam PT;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 3 grupės valstybės narės skiria
bent 35 proc. savo visų ERPF lėšų pagal 
kitus nei techninė parama prioritetus 1-
ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT.

c) mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose bent 25 proc. nacionalinio 
lygmens ERPF lėšų skiriama pagal kitus 
nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT 
ir bent 30 proc. – 2-ajam PT.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) techninė parama. f) techninė parama, įskaitant vietos 
valdžios institucijų administracinių 
gebėjimų ir kompetencijų valdyti šias 
lėšas tobulinimą ir kūrimą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
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5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tvaraus, atsparaus klimato kaitai, 
pažangaus ir įvairiarūšio nacionalinio, 
regiono ir vietos judumo, įskaitant 
geresnes galimybes naudotis TEN-T ir 
tarpvalstybinį judumą, plėtojimas;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) tvaraus įvairiarūšio judumo 
miestuose skatinimas;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) techninė parama. c) techninė parama, įskaitant vietos 
valdžios institucijų administracinių 
gebėjimų ir kompetencijų valdyti šias 
lėšas tobulinimą ir kūrimą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina tinkamą 
investicijų pagal a ir b punktus 

Valstybės narės užtikrina tinkamą 
investicijų pagal a, b, ba ir bb punktus 



PE625.491v02-00 14/19 AD\1168110LT.docx

LT

pusiausvyrą. pusiausvyrą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijos į oro uostų 
infrastruktūrą, išskyrus investicijas 
atokiausiuose regionuose;

e) investicijos į oro uostų 
infrastruktūrą, išskyrus investicijas 
atokiausiuose regionuose ir didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turinčiuose regionuose pagal 
SESV 174 straipsnį;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) finansavimas riedmenims, 
skirtiems naudoti geležinkelių transporto 
srityje, pirkti, išskyrus tuos atvejus, kai tas 
finansavimas susijęs su:

Išbraukta.

i) įpareigojimo teikti viešąsias 
paslaugas pagal viešąjį konkursą 
vykdymu pagal Reglamentą 1370/2007 su 
pakeitimais;

ii) geležinkelio transporto paslaugų 
teikimu konkurencijai visiškai atvertais 
maršrutais, o paramos gavėjas yra naujas 
rinkos dalyvis, atitinkantis finansavimo 
reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 
2018/xxxx [„InvestEU“ reglamentą].

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be to, Sanglaudos fondo lėšomis 
neremiamos investicijos į būstų sektorių, 
nebent jos būtų susijusios su energijos 
vartojimo efektyvumo ar
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
skatinimu.

2. Be to, Sanglaudos fondo lėšomis 
neremiamos investicijos į būstų sektorių, 
nebent jos būtų susijusios su energijos 
vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiosios 
energijos naudojimo arba vandens 
vartojimo skatinimu.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 6 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu 
lygmeniu pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
išskyrus techninę paramą, skiriama tvariai 
miestų plėtrai pasitelkiant bendruomenės 
inicijuotą vietos plėtrą, integruotas 
teritorines investicijas ar kitą teritorinę 
priemonę pagal 5-ąjį PT.

Bent 10 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu 
lygmeniu pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, 
išskyrus techninę paramą, skiriama tvariai 
miestų plėtrai pasitelkiant bendruomenės 
inicijuotą vietos plėtrą, integruotas 
teritorines investicijas ar kitą teritorinę 
priemonę pagal 5-ąjį PT.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) parama gebėjimų stiprinimui, a) parama gebėjimų stiprinimui
subnacionaliniu lygmeniu,

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) parama žinioms, politikos kūrimui 
ir komunikacijos veiklai.

c) parama žinioms, teritorinio 
poveikio vertinimams, politikos kūrimui ir 
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komunikacijos veiklai.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 a straipsnis 

Gamtinių arba demografinių trūkumų 
turinčios vietovės

SESV 174 straipsnyje nurodytas didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turinčias vietoves apimančiose 
veiksmų programose, bendrai 
finansuojamose iš ERPF, ypatingas 
dėmesys skiriamas tų vietovių 
specifiniams sunkumams spręsti.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės 3 Politikos tikslas, RCO 34

Komisijos siūlomas tekstas

RCO 34 – papildomi 
pajėgumai siekiant 
perdirbti atliekas

RCR 46 – gyventojai, besinaudojantys atliekų perdirbimo 
įrenginiais ir mažomis atliekų tvarkymo sistemomis

RCR 47 – perdirbtos atliekos

RCR 48 – perdirbtos atliekos, naudojamos kaip žaliavos

RCR 49 – panaudotos atliekos

Pakeitimas

RCO 34 – papildomi 
pajėgumai siekiant 
išvengti atliekų ir jas 
perdirbti

RCR -46 – vienam gyventojui susidarančios komunalinės 
atliekos

RCR -46a – vienam gyventojui tenkančios komunalinės 
atliekos, išvežamos šalinti ir naudojamos energijos gavimo iš 
atliekų tikslais

RCR 46 – gyventojai, besinaudojantys atliekų perdirbimo 
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įrenginiais ir mažomis atliekų tvarkymo sistemomis

RCR 47 – perdirbtos atliekos

RCR 47a – perdirbtos biologinės atliekos

RCR 48 – perdirbtos atliekos, naudojamos kaip žaliavos

RCR 49 – panaudotos atliekos

RCR 49a– gyventojai, besinaudojantys atliekų parengimo 
pakartotiniam naudojimui įrenginiais

RCR 49b – pakartotiniam naudojimui parengtos atliekos, kaip 
nustatyta Atliekų pagrindų direktyvos (ES) 2018/851 
11a straipsnio 1 dalies b punkte

RCR 49c – rodikliai, kuriuos Komisija turi nustatyti iki 2019 m. 
kovo 31 d. priimdama įgyvendinimo aktus, skirti atliekų 
prevencijos priemonių įgyvendinimo bendrai pažangai įvertinti 
(Atliekų pagrindų direktyvos ES 2018/851 9 straipsnio 7 dalis)
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