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Pakeitimas 1 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (SESV) 174 straipsniu nustatyta, 

kad, norėdama stiprinti savo ekonominę, 

socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 

turi siekti mažinti įvairių regionų 

išsivystymo lygio skirtumus ir 

nepalankiausias sąlygas turinčių regionų 

arba salų atsilikimą, ir kad ypatingą dėmesį 

reikia skirti kaimo vietovėms, pramonės 

pereinamojo laikotarpio vietovėms ir 

didelių ir nuolatinių gamtinių arba 

demografinių trūkumų turinčioms 

vietovėms. SESV 175 straipsnyje nurodyta, 

kad Sąjunga šių tikslų turi siekti Europos 

žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, 

Orientavimo skyriaus, Europos socialinio 

fondo, Europos regioninės plėtros fondo, 

Europos investicijų banko veiksmais ir 

kitomis priemonėmis. Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnyje 

nustatytas teisinis pagrindas, kuriuo 

remiantis priimamos finansinės taisykles, 

pagal kurias nustatoma priimtina biudžeto 

sudarymo ir vykdymo bei sąskaitų 

pateikimo ir audito, taip pat finansų 

pareigūnų atsakomybės patikros procedūra; 

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (SESV) 174 straipsniu nustatyta, 

kad, norėdama stiprinti savo ekonominę, 

socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 

turi siekti mažinti įvairių regionų 

išsivystymo lygio skirtumus ir 

nepalankiausias sąlygas turinčių regionų 

arba salų atsilikimą, ir kad ypatingą dėmesį 

reikia skirti kaimo vietovėms, pramonės 

pereinamojo laikotarpio vietovėms ir 

didelių ir nuolatinių gamtinių arba 

demografinių kliūčių turinčioms 

vietovėms. SESV 175 straipsnyje nurodyta, 

kad Sąjunga šių tikslų turi siekti Europos 

žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, 

Orientavimo skyriaus, Europos socialinio 

fondo, Europos regioninės plėtros fondo, 

Europos investicijų banko veiksmais ir 

kitomis priemonėmis. Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnyje 

nustatytas teisinis pagrindas, kuriuo 

remiantis priimamos finansinės taisykles, 

pagal kurias nustatoma priimtina biudžeto 

sudarymo ir vykdymo bei sąskaitų 

pateikimo ir audito, taip pat finansų 

pareigūnų atsakomybės patikros procedūra; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 2 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) atokiausiems regionams ir retai (4) atokiausiems regionams, kurie itin 
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apgyvendintiems šiauriniams regionams 

turėtų būti taikomos konkrečios priemonės 

ir papildomas finansavimas pagal SESV 

349 straipsnį ir 1994 m. stojimo akto 

Protokolo Nr. 6 2 straipsnį; 

nepalankūs ūkininkauti dėl savo 

geografinės padėties ir kuriuose dažniau 

įvyksta gaivalinių nelaimių, ir retai 

apgyvendintiems šiauriniams regionams 

turėtų būti taikomos konkrečios priemonės 

ir papildomas finansavimas pagal SESV 

349 straipsnį ir 1994 m. stojimo akto 

Protokolo Nr. 6 2 straipsnį; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 3 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) įgyvendinant fondų paramą turėtų 

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 įpareigojimų ir užtikrinti 

prieinamumą pagal jos 9 straipsnį ir 

Sąjungos teisės aktus, kuriais 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 formos 

segregacijos. Fondų 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 

(5) įgyvendinant fondų paramą turėtų 

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 

raginamos laikytis JT neįgaliųjų teisių 

konvencijoje nustatytų įpareigojimų ir 

užtikrinti prieinamumą pagal jos 9 straipsnį 

ir Sąjungos teisės aktus, kuriais 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 formos 

segregacijos, neatsižvelgiant į tai, ar ta 

segregacija būtų nustatoma remiantis 

patvirtintais ar numanomais skirtumais. 
Fondų tikslų turėtų būti siekiama 

atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos 
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dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas 

moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos 

vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai 

turi atitikti Sąjungos valstybės pagalbos 

taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 

straipsniuose; 

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 Sąjungos valstybės pagalbos 

taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 

straipsniuose; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 4 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) įgyvendinant fondų paramą turėtų 

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 įpareigojimų ir užtikrinti 

prieinamumą pagal jos 9 straipsnį ir 

Sąjungos teisės aktus, kuriais 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 formos 

segregacijos. Fondų tikslų turėtų būti 

siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir 

Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti 

ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta 

(5) įgyvendinant fondų paramą turėtų 

būti laikomasi horizontaliųjų principų, 

nustatytų Europos Sąjungos sutarties 

(toliau – ES sutartis) 2 ir 3 straipsniuose ir 

SESV 7–11 straipsniuose, 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 įpareigojimų ir 

užtikrinti prieinamumą pagal jos 9 straipsnį 

ir Sąjungos teisės aktus, kuriais 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 formos 

segregacijos. Fondų tikslų turėtų būti 

siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir 

Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti 

ir gerinti aplinkos kokybę, taip pat kovoti 
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SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 

dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas 

moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos 

vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai 

turi atitikti Sąjungos valstybės pagalbos 

taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 

straipsniuose; 

su klimato kaita, 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 Sąjungos valstybės pagalbos 

taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 

straipsniuose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 5 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) jeigu nustatomas terminas, per kurį 

Komisija turi imtis veiksmų valstybių narių 

atžvilgiu, Komisija turėtų laiku ir 

veiksmingai atsižvelgti į visą būtiną 

informaciją ir dokumentus. Kai valstybių 

narių pateikta informacija yra neišsami 

arba neatitinka šio reglamento ir 

konkretiems fondams skirtų reglamentų 

reikalavimų ir todėl Komisija negali imtis 

tinkamai informacija pagrįstų veiksmų, tas 

terminas turėtų būti sustabdytas, kol 

valstybės narės pradės laikytis reguliavimo 

reikalavimų; 

(7) jeigu nustatomas terminas, per kurį 

Komisija turi imtis veiksmų valstybių narių 

atžvilgiu, Komisija turėtų laiku ir 

veiksmingai atsižvelgti į visą būtiną 

informaciją ir dokumentus. Kai valstybių 

narių pateikta informacija yra neišsami 

arba neatitinka šio reglamento ir 

konkretiems fondams skirtų reglamentų 

reikalavimų ir todėl Komisija negali imtis 

tinkamai informacija pagrįstų veiksmų, tas 

terminas turėtų būti sustabdytas, kol 

valstybės narės galės pradėti laikytis 

reguliavimo reikalavimų; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 6 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) siekiant prisidėti prie Sąjungos 

prioritetų įgyvendinimo, fondų parama 

(8) siekiant prisidėti prie Sąjungos 

prioritetų įgyvendinimo ir sudaryti sąlygas 
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turėtų būti skiriama ribotam skaičiui 

politikos tikslų, atsižvelgiant į konkrečių 

fondų siekius pagal Sutartimi pagrįstus jų 

tikslus. PMIF, VSF ir SVVP politikos 

tikslai turėtų būti nustatyti atitinkamuose 

konkretiems fondams skirtuose 

reglamentuose; 

imtis sąžiningų ir efektyvių veiksmų, 

fondų parama turėtų būti skiriama ribotam 

skaičiui politikos tikslų, atsižvelgiant į 

konkrečių fondų siekius pagal Sutartimi 

pagrįstus jų tikslus. PMIF, VSF ir SVVP 

politikos tikslai turėtų būti nustatyti 

atitinkamuose konkretiems fondams 

skirtuose reglamentuose; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 7 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) atsižvelgiant į kovos su klimato 

kaita svarbą, remiantis Sąjungos 

įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 

susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 

vystymosi tikslus, fondai padės integruoti 

klimato politikos veiksmus ir siekti bendro 

tikslo 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 

klimato srities tikslams įgyvendinti; 

(9) atsižvelgiant į kovos su klimato 

kaita svarbą ir siekiant prisidėti 

finansuojant veiksmus, kurių būtina imtis 

ES, nacionaliniu ir vietos lygmenimis, kad 

būtų vykdomi Sąjungos įsipareigojimai 

įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir 

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, 

fondai padės integruoti klimato politikos 

veiksmus ir siekti bendro tikslo bent 

30 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato 

srities tikslams įgyvendinti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) atsižvelgiant į kovos su klimato 

kaita svarbą, remiantis Sąjungos 

įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 

(9) atsižvelgiant į kovos su klimato 

kaita svarbą, remiantis Sąjungos klimato 

srities tikslais ir jos įsipareigojimais 
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susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 

vystymosi tikslus, fondai padės integruoti 

klimato politikos veiksmus ir siekti bendro 

tikslo 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 

klimato srities tikslams įgyvendinti; 

įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir 

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, 

fondai padės integruoti klimato politikos 

veiksmus ir siekti bendro tikslo 30 proc. 

ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities 

tikslams įgyvendinti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 9 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) atsižvelgiant į Europos Audito 

Rūmų rekomendacijas, klimato kaitos 

aspekto integravimo ir atsparumo klimato 

kaitai mechanizmai turėtų skirtis nuo 

klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 

prie jos mechanizmų ir būti ex ante įdiegti 

visuose programavimo ir planavimo 

etapuose, užuot paprasčiausiai juos 

įrašant ex post; 

Or. en 

 

Pakeitimas 10 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) Sąjungos lygmeniu Europos 

ekonominės politikos koordinavimo 

semestras yra pagrindas, padedantis 

nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 

ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 

įgyvendinti šiuos reformų prioritetus, 

valstybės narės rengia savo nacionalines 

daugiametes investicijų strategijas. Šios 

(12) Sąjungos lygmeniu Europos 

ekonominės politikos koordinavimo 

semestras yra pagrindas, padedantis 

nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 

ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 

įgyvendinti šiuos reformų prioritetus, 

valstybės narės rengia savo nacionalines 

daugiametes investicijų strategijas. Šios 
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strategijos turėtų būti teikiamos kartu su 

metinėmis nacionalinėmis reformų 

programomis ir jose turėtų būti išdėstomi ir 

koordinuojami nacionalinėmis ir Sąjungos 

lėšomis remtini prioritetiniai investiciniai 

projektai. Jos taip pat turėtų padėti 

nuosekliai naudoti Sąjungos lėšas ir kuo 

labiau padidinti fondų, Europos investicijų 

stabilizavimo sistemos ir „InvestEU“ 

finansinės paramos pridėtinę vertę; 

strategijos turėtų būti teikiamos kartu su 

metinėmis nacionalinėmis reformų 

programomis ir jose turėtų būti išdėstomi ir 

koordinuojami nacionalinėmis ir Sąjungos 

lėšomis remtini prioritetiniai investiciniai 

projektai bei vengiama bet kokių 

nesuderinamumų su Sąjungos 

prioritetais, įskaitant Sąjungos 

įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 

susitarimą. Jos taip pat turėtų padėti 

nuosekliai naudoti Sąjungos lėšas ir kuo 

labiau padidinti fondų, Europos investicijų 

stabilizavimo sistemos ir „InvestEU“ 

finansinės paramos pridėtinę vertę; 

Or. en 

 

Pakeitimas 11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) Sąjungos lygmeniu Europos 

ekonominės politikos koordinavimo 

semestras yra pagrindas, padedantis 

nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 

ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 

įgyvendinti šiuos reformų prioritetus, 

valstybės narės rengia savo nacionalines 

daugiametes investicijų strategijas. Šios 

strategijos turėtų būti teikiamos kartu su 

metinėmis nacionalinėmis reformų 

programomis ir jose turėtų būti išdėstomi ir 

koordinuojami nacionalinėmis ir Sąjungos 

lėšomis remtini prioritetiniai investiciniai 

projektai. Jos taip pat turėtų padėti 

nuosekliai naudoti Sąjungos lėšas ir kuo 

labiau padidinti fondų, Europos investicijų 

stabilizavimo sistemos ir „InvestEU“ 

finansinės paramos pridėtinę vertę; 

(12) Sąjungos lygmeniu Europos 

ekonominės politikos koordinavimo 

semestras yra pagrindas, padedantis 

nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 

ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 

įgyvendinti šiuos reformų prioritetus, 

valstybės narės rengia savo nacionalines 

daugiametes investicijų strategijas. Šios 

strategijos turėtų būti teikiamos kartu su 

metinėmis nacionalinėmis reformų 

programomis ir jose turėtų būti išdėstomi ir 

koordinuojami nacionalinėmis ir Sąjungos 

lėšomis remtini prioritetiniai investiciniai 

projektai. Jos taip pat turėtų padėti 

nuosekliai naudoti Sąjungos lėšas, 

palaipsniui atsisakyti aplinkai 

kenksmingų subsidijų ir kuo labiau 

padidinti fondų, Europos investicijų 

stabilizavimo sistemos ir „InvestEU“ 

finansinės paramos pridėtinę vertę; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 12 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) valstybės narės turėtų atsižvelgti į 

savo nacionalinio energetikos ir klimato 

srities veiksmų plano projekto, kuris turi 

būti parengtas pagal Reglamentą dėl 

energetikos sąjungos valdymo14, turinį ir 

proceso, po kurio pateikiamos Sąjungos 

rekomendacijos dėl šių planų, poveikį jų 

programoms, taip pat finansiniams 

poreikiams, skirtiems investicijoms į mažo 

anglies dioksido kiekio technologijas; 

(14) valstybės narės turėtų parodyti, 

kaip atsižvelgia į savo integruoto 

nacionalinio energetikos ir klimato srities 

veiksmų plano (NEKP), kuris turi būti 

parengtas pagal Reglamentą dėl 

energetikos sąjungos valdymo14, turinį ir 

proceso, po kurio pateikiamos Sąjungos 

rekomendacijos dėl šių planų, poveikį 

rengdamos savo programas, pirmiausia 

susijusias su finansiniais poreikiais, 

skirtais investicijoms į mažo anglies 

dioksido kiekio technologijas, kurių reikia 

siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų. 

2021–2027 m. programavimo laikotarpiu 

valstybės narės stebėsenos komitetui ir 

Komisijai turėtų reguliariai teikti 

programų, susijusių su jų NEKP, 

įgyvendinimo pažangos ataskaitas. 

Atlikdamos laikotarpio vidurio peržiūrą, 

valstybės narės, be kita ko, turėtų 

apsvarstyti poreikį keisti programą, 

siekdamos spręsti galimą nevienodo 

vykdymo problemą ir didinti fondų indėlį 

įgyvendinant savo NEKP numatytą 

politiką ir priemones; 

__________________ __________________ 

14 Reglamentas dėl energetikos sąjungos 

valdymo kuriuo iš dalies keičiama 

Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, 

Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) 

Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) 

Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, 

Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 

2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, 

Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva 

(ES) 2015/652 ir panaikinamas 

14 Reglamentas dėl energetikos sąjungos 

valdymo kuriuo iš dalies keičiama 

Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, 

Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) 

Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) 

Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, 

Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 

2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, 

Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva 

(ES) 2015/652 ir panaikinamas 
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Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 

(COM/2016/0759 final/2 – 2016/0375 

(COD)]. 

Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 

(COM/2016/0759 final/2 – 2016/0375 

(COD)]. 

Or. en 

 

Pakeitimas 13 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) kiekvienos valstybės narės parengta 

partnerystės sutartis turėtų būti strateginis 

dokumentas, kuriuo grindžiamos 

Komisijos ir atitinkamos valstybės narės 

derybos dėl programų rengimo. Siekiant 

sumažinti administracinę naštą, 

programavimo laikotarpiu iš dalies keisti 

partnerystės sutarčių neturėtų būti būtina. 

Siekiant palengvinti programavimą ir 

išvengti programavimo dokumentų 

dubliavimo, partnerystės sutartys gali būti 

įtraukiamos kaip programos dalis; 

(15) kiekvienos valstybės narės parengta 

partnerystės sutartis turėtų būti strateginis 

dokumentas, kuriuo grindžiamos 

Komisijos ir atitinkamos valstybės narės 

derybos dėl programų rengimo. Siekiant 

sumažinti jau ypač sunkią administracinę 

naštą, programavimo laikotarpiu iš dalies 

keisti partnerystės sutarčių neturėtų būti 

būtina. Siekiant palengvinti programavimą 

ir išvengti programavimo dokumentų 

dubliavimo, partnerystės sutartys gali būti 

įtraukiamos kaip programos dalis; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 14 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) valstybė narė turėtų atlikti 

kiekvienos ERPF, ESF+ ir Sanglaudos 

fondo lėšomis remiamos programos 

vidurio laikotarpio peržiūrą. Atliekant tą 

peržiūrą turėtų būti numatomas 

visapusiškas programų veiklos rezultatais 

pagrįstas programų patikslinimas, taip pat 

turėtų būti suteikiama galimybė atsižvelgti 

(19) siekdama užtikrinti įgyvendinamų 

priemonių veiksmingumą, valstybė narė 

turėtų atlikti kiekvienos ERPF, ESF+ ir 

Sanglaudos fondo lėšomis remiamos 

programos vidurio laikotarpio peržiūrą. 

Atliekant tą peržiūrą turėtų būti numatomas 

visapusiškas programų veiklos rezultatais 

pagrįstas programų patikslinimas, taip pat 
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į naujus uždavinius ir atitinkamas 2024 m. 

pateiktas konkrečiai šaliai skirtas 

rekomendacijas. Be to, 2024 m. Komisija, 

vykdydama techninį patikslinimą 

2025 metams, turėtų peržiūrėti visus visų 

valstybių narių asignavimus pagal 

sanglaudos politikos investicijų į darbo 

vietų kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą 

2025, 2026 ir 2027 metams, taikydama 

atitinkamame pagrindiniame teisės akte 

nustatytą asignavimo metodą. 

Atsižvelgiant į šią peržiūrą ir laikotarpio 

vidurio peržiūros rezultatus turėtų būti iš 

dalies pakeista programa – finansiniai 

asignavimai 2025, 2026 ir 2027 metams; 

turėtų būti suteikiama galimybė atsižvelgti 

į naujus uždavinius ir atitinkamas 2024 m. 

pateiktas konkrečiai šaliai skirtas 

rekomendacijas. Be to, 2024 m. Komisija, 

vykdydama techninį patikslinimą 

2025 metams, turėtų peržiūrėti visus visų 

valstybių narių asignavimus pagal 

sanglaudos politikos investicijų į darbo 

vietų kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą 

2025, 2026 ir 2027 metams, taikydama 

atitinkamame pagrindiniame teisės akte 

nustatytą asignavimo metodą. 

Atsižvelgiant į šią peržiūrą ir laikotarpio 

vidurio peržiūros rezultatus turėtų būti iš 

dalies pakeista programa – finansiniai 

asignavimai 2025, 2026 ir 2027 metams; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 15 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) valstybė narė turėtų atlikti 

kiekvienos ERPF, ESF+ ir Sanglaudos 

fondo lėšomis remiamos programos 

vidurio laikotarpio peržiūrą. Atliekant tą 

peržiūrą turėtų būti numatomas 

visapusiškas programų veiklos rezultatais 

pagrįstas programų patikslinimas, taip pat 

turėtų būti suteikiama galimybė atsižvelgti 

į naujus uždavinius ir atitinkamas 2024 m. 

pateiktas konkrečiai šaliai skirtas 

rekomendacijas. Be to, 2024 m. Komisija, 

vykdydama techninį patikslinimą 2025 

metams, turėtų peržiūrėti visus visų 

valstybių narių asignavimus pagal 

sanglaudos politikos investicijų į darbo 

vietų kūrimo ir ekonomikos augimo tikslą 

2025, 2026 ir 2027 metams, taikydama 

atitinkamame pagrindiniame teisės akte 

nustatytą asignavimo metodą. 

Atsižvelgiant į šią peržiūrą ir laikotarpio 

(19) valstybė narė turėtų atlikti 

kiekvienos ERPF, ESF+ ir Sanglaudos 

fondo lėšomis remiamos programos 

vidurio laikotarpio peržiūrą. Atliekant tą 

peržiūrą turėtų būti numatomas 

visapusiškas programų veiklos rezultatais 

pagrįstas programų patikslinimas, taip pat 

turėtų būti suteikiama galimybė atsižvelgti 

į naujus uždavinius ir atitinkamas 2024 m. 

pateiktas konkrečiai šaliai skirtas 

rekomendacijas, įskaitant 2024 m. 

energetikos sąjungos būklės ataskaitą. Be 

to, 2024 m. Komisija, vykdydama techninį 

patikslinimą 2025 metams, turėtų peržiūrėti 

visus visų valstybių narių asignavimus 

pagal sanglaudos politikos investicijų į 

darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo 

tikslą 2025, 2026 ir 2027 metams, 

taikydama atitinkamame pagrindiniame 

teisės akte nustatytą asignavimo metodą. 
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vidurio peržiūros rezultatus turėtų būti iš 

dalies pakeista programa – finansiniai 

asignavimai 2025, 2026 ir 2027 metams; 

Atsižvelgiant į šią peržiūrą ir laikotarpio 

vidurio peržiūros rezultatus turėtų būti iš 

dalies pakeista programa – finansiniai 

asignavimai 2025, 2026 ir 2027 metams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 16 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) turėtų būti dar patobulinti 

mechanizmai, kuriais užtikrinamas 

Sąjungos finansavimo politikos ir 

Sąjungos ekonomikos valdymo ryšys, kad 

Komisija galėtų pateikti pasiūlymą 

Tarybai sustabdyti visų arba dalies 

įsipareigojimų dėl vienos ar daugiau 

atitinkamos valstybės narės programų 

vykdymą, jei ta valstybė narė nesiima 

rezultatyvių ekonomikos valdymo proceso 

veiksmų. Siekiant užtikrinti vienodą 

įgyvendinimą ir atsižvelgiant į nustatomų 

priemonių finansinio poveikio mastą, 

Tarybai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 

įgaliojimai ir ji turėtų imtis veiksmų 

remdamasi Komisijos pasiūlymu. Siekiant 

sudaryti palankesnes sąlygas priimti 

sprendimus, reikalingus siekiant užtikrinti 

rezultatyvius ekonomikos valdymo 

proceso veiksmus, turėtų būti taikoma 

atvirkštinės kvalifikuotos balsų daugumos 

taisyklė; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 17 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) turėtų būti dar patobulinti 

mechanizmai, kuriais užtikrinamas 

Sąjungos finansavimo politikos ir Sąjungos 

ekonomikos valdymo ryšys, kad Komisija 

galėtų pateikti pasiūlymą Tarybai 

sustabdyti visų arba dalies įsipareigojimų 

dėl vienos ar daugiau atitinkamos valstybės 

narės programų vykdymą, jei ta valstybė 

narė nesiima rezultatyvių ekonomikos 

valdymo proceso veiksmų. Siekiant 

užtikrinti vienodą įgyvendinimą ir 

atsižvelgiant į nustatomų priemonių 

finansinio poveikio mastą, Tarybai turėtų 

būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai ir ji 

turėtų imtis veiksmų remdamasi Komisijos 

pasiūlymu. Siekiant sudaryti palankesnes 

sąlygas priimti sprendimus, reikalingus 

siekiant užtikrinti rezultatyvius 

ekonomikos valdymo proceso veiksmus, 

turėtų būti taikoma atvirkštinės 

kvalifikuotos balsų daugumos taisyklė; 

(20) turėtų būti dar patobulinti 

mechanizmai, kuriais užtikrinamas 

Sąjungos finansavimo politikos ir Sąjungos 

ekonomikos valdymo ryšys, kad Komisija 

galėtų pateikti pasiūlymą Tarybai numatyti 

galimybę sustabdyti visų arba dalies 

įsipareigojimų dėl vienos ar daugiau 

atitinkamos valstybės narės programų 

vykdymą, jei ta valstybė narė nesiima 

rezultatyvių ekonomikos valdymo proceso 

veiksmų. Siekiant užtikrinti vienodą 

įgyvendinimą ir atsižvelgiant į nustatomų 

priemonių finansinio poveikio mastą, 

Tarybai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 

įgaliojimai ir ji turėtų imtis veiksmų 

remdamasi Komisijos pasiūlymu. Siekiant 

sudaryti palankesnes sąlygas priimti 

sprendimus, reikalingus siekiant užtikrinti 

rezultatyvius ekonomikos valdymo proceso 

veiksmus, turėtų būti taikoma atvirkštinės 

kvalifikuotos balsų daugumos taisyklė; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 18 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) būtina nustatyti bendrus programų 

turinio reikalavimus, atsižvelgiant į 

kiekvieno fondo specifinį pobūdį. Tuos 

bendrus reikalavimus galima papildyti 

konkretiems fondams taikomomis 

taisyklėmis. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamente (ES) [XXX]15 (toliau – 

ETB reglamentas) turėtų būti nustatytos 

konkrečios nuostatos dėl Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo 

(INTERREG) programų turinio; 

(21) akivaizdžiais veiksmingumo ir 

teisingumo sumetimais būtina nustatyti 

bendrus programų turinio reikalavimus, 

atsižvelgiant į kiekvieno fondo specifinį 

pobūdį. Tuos bendrus reikalavimus galima 

papildyti konkretiems fondams taikomomis 

taisyklėmis. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamente (ES) [XXX]15 (toliau – 

ETB reglamentas) turėtų būti nustatytos 

konkrečios nuostatos dėl Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo 

(INTERREG) programų turinio; 
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__________________ __________________ 

15 Reglamentas (ES) [...] dėl konkrečių 

nuostatų, taikomų siekiant Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo 

(„Interreg“), kuriam skiriamos Europos 

regioninės plėtros fondo ir išorės 

finansavimo priemonių lėšos (OL L […], 

[…], p. […]). 

15 Reglamentas (ES) [...] dėl konkrečių 

nuostatų, taikomų siekiant Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo 

(„Interreg“), kuriam skiriamos Europos 

regioninės plėtros fondo ir išorės 

finansavimo priemonių lėšos (OL L […], 

[…], p. […]). 

Or. fr 

 

Pakeitimas 19 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) siekiant stiprinti integruoto 

teritorijos vystymo metodą, investicijos, 

teikiamos teritorinių priemonių forma, 

pavyzdžiui, integruotos teritorinės 

investicijos (toliau – ITI), bendruomenės 

inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) ar 

bet kokios kitos teritorinės priemonės, 

vykdomos pagal piliečiams artimesnės 

Europos politikos tikslą, kuriomis 

remiamos valstybės narės iniciatyvos, 

susijusios su ERPF programoms, turėtų 

būti grindžiamos teritorinėmis ir vietos 

plėtros strategijomis. ITI ir valstybių narių 

sukurtų teritorinių priemonių reikmėms 

reikėtų nustatyti teritorinių strategijų 

turinio minimalius reikalavimus. Už tų 

teritorinių strategijų rengimą ir tvirtinimą 

turėtų būti atsakingos atitinkamos 

institucijos ir subjektai. Siekiant užtikrinti, 

kad įgyvendinant teritorines strategijas 

dalyvautų atitinkamos valdžios institucijos 

ar subjektai, tos institucijos ar subjektai 

turėtų būti atsakingi už remtinų veiksmų 

atranką arba dalyvauti toje atrankoje; 

(23) siekiant stiprinti integruoto 

teritorijos vystymo metodą, investicijos, 

teikiamos teritorinių priemonių forma, 

pavyzdžiui, integruotos teritorinės 

investicijos (toliau – ITI), bendruomenės 

inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) ar 

bet kokios kitos teritorinės priemonės, 

vykdomos pagal piliečiams artimesnės 

Europos politikos tikslą, kuriomis 

remiamos valstybės narės iniciatyvos, 

susijusios su ERPF programoms, turėtų 

būti grindžiamos teritorinėmis ir vietos 

plėtros strategijomis. ITI ir valstybių narių 

sukurtų teritorinių priemonių reikmėms 

reikėtų nustatyti teritorinių strategijų 

turinio minimalius reikalavimus. Už tų 

teritorinių strategijų rengimą ir tvirtinimą 

turėtų būti atsakingos atitinkamos 

institucijos ir subjektai. Siekiant užtikrinti, 

kad įgyvendinant teritorines strategijas 

dalyvautų atitinkamos valdžios institucijos 

ar subjektai, tos institucijos ar subjektai 

turėtų būti atsakingi, be kita ko, už remtinų 

veiksmų atranką; 

Or. en 
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Pakeitimas 20 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) siekiant geriau sutelkti vietos 

lygmens potencialą, būtina stiprinti ir 

lengvinti BIVP. Ją vykdant turėtų būti 

atsižvelgiama į vietos poreikius ir 

potencialą, taip pat į atitinkamas socialines 

ir kultūrines ypatybes. Turėtų būti 

numatyta struktūrinių pokyčių, didinamas 

bendruomenės pajėgumas ir skatinamos 

inovacijos. Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo reikmėms turėtų būti 

stiprinamas glaudus bendradarbiavimas ir 

integruotas fondų naudojimas. Už BIVP 

strategijų rengimą ir įgyvendinimą turėtų 

būti iš esmės atsakingos vietos veiklos 

grupės, atstovaujančios bendruomenės 

interesams. Siekiant palengvinti 

koordinuotą skirtingų fondų paramą BIVP 

strategijoms ir palengvinti jų 

įgyvendinimą, turėtų būti užtikrinta 

galimybė lengviau taikyti pagrindinio 

fondo metodą; 

(24) siekiant geriau sutelkti vietos 

lygmens potencialą, būtina stiprinti ir 

lengvinti BIVP. Ją vykdant turėtų būti 

atsižvelgiama į vietos poreikius ir 

potencialą, taip pat į atitinkamas socialines 

ir kultūrines ypatybes. Turėtų būti 

numatyta struktūrinių pokyčių, didinamas 

bendruomenės pajėgumas ir skatinamos 

inovacijos. Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo reikmėms turėtų būti 

stiprinamas glaudus bendradarbiavimas ir 

integruotas fondų naudojimas. Už BIVP 

strategijų rengimą ir įgyvendinimą turėtų 

būti iš esmės atsakingos vietos veiklos 

grupės, atstovaujančios bendruomenės 

interesams. Siekiant palengvinti 

koordinuotą skirtingų fondų paramą BIVP 

strategijoms ir palengvinti jų 

įgyvendinimą, galėtų būti numatyta 

galimybė lengviau taikyti pagrindinio 

fondo metodą; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 21 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) siekiant sumažinti administracinę 

naštą, valstybės narės iniciatyva teikiama 

techninė parama turėtų būti įgyvendinama 

taikant fiksuotąsias normas, remiantis 

programos įgyvendinimo pažanga. Ta 

(25) siekiant sumažinti jau ypač sunkią 

administracinę naštą, valstybės narės 

iniciatyva teikiama techninė parama turėtų 

būti įgyvendinama taikant fiksuotąsias 

normas, remiantis programos 



 

AM\1162477LT.docx 17/41 PE627.600v02-00 

 LT 

techninė parama gali būti papildoma 

tikslinėmis administracinių gebėjimų 

stiprinimo priemonėmis, taikant atlyginimo 

metodus, nesusijusius su išlaidomis. Dėl 

veiksmų ir rezultatų, taip pat atitinkamų 

Sąjungos mokėjimų gali būti sutariama 

veiksmų plane ir jais galima remtis 

atliekant mokėjimus už rezultatus vietoje; 

įgyvendinimo pažanga. Ta techninė parama 

gali būti papildoma tikslinėmis 

administracinių gebėjimų stiprinimo 

priemonėmis, taikant atlyginimo metodus, 

nesusijusius su išlaidomis. Dėl veiksmų ir 

rezultatų, taip pat atitinkamų Sąjungos 

mokėjimų gali būti sutariama veiksmų 

plane ir jais galima remtis atliekant 

mokėjimus už rezultatus vietoje; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(36) siekiant užtikrinti kuo optimalesnį 

bendrai finansuojamų investicijų į aplinką 

įsisavinimą, turėtų būti užtikrinta sąveika 

su Aplinkos ir klimato politikos programa 

LIFE, visų pirma įgyvendinant LIFE 

strateginius integruotuosius projektus ir 

strateginius gamtos projektus; 

(36) siekiant užtikrinti kuo optimalesnį 

bendrai finansuojamų investicijų į aplinką 

įsisavinimą, turėtų būti užtikrinta sąveika 

su Aplinkos ir klimato politikos programa 

LIFE, visų pirma įgyvendinant LIFE 

strateginius integruotuosius projektus ir 

strateginius gamtos projektus. Sąjunga 

turėtų užtikrinti, kad pagal LIFE 

programą teikiama parama atitiktų 

Sąjungos politiką bei prioritetus ir 

papildytų kitas Sąjungos finansines 

priemones, tačiau kartu būtų 

užtikrinamas supaprastinimo priemonių 

įgyvendinimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 23 

Nicola Caputo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(36) siekiant užtikrinti kuo optimalesnį 

bendrai finansuojamų investicijų į aplinką 

įsisavinimą, turėtų būti užtikrinta sąveika 

su Aplinkos ir klimato politikos programa 

LIFE, visų pirma įgyvendinant LIFE 

strateginius integruotuosius projektus ir 

strateginius gamtos projektus; 

(36) siekiant užtikrinti kuo optimalesnį 

bendrai finansuojamų investicijų į aplinką 

įsisavinimą, turėtų būti užtikrinta sąveika 

su Aplinkos ir klimato politikos programa 

LIFE, visų pirma įgyvendinant LIFE 

strateginius integruotuosius projektus ir 

strateginius gamtos projektus, ir kitų 

Europos Sąjungos fondų ir priemonių 

papildomumas; 

Or. it 

Pakeitimas 24 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(36) siekiant užtikrinti kuo optimalesnį 

bendrai finansuojamų investicijų į aplinką 

įsisavinimą, turėtų būti užtikrinta sąveika 

su Aplinkos ir klimato politikos programa 

LIFE, visų pirma įgyvendinant LIFE 

strateginius integruotuosius projektus ir 

strateginius gamtos projektus; 

(36) siekiant užtikrinti kuo optimalesnį 

bendrai finansuojamų investicijų į aplinką 

įsisavinimą, kad būtų galima pasiekti 

pirmiausia su klimatu susijusių tikslų, 
turėtų būti užtikrinta sąveika su Aplinkos ir 

klimato politikos programa LIFE, visų 

pirma įgyvendinant LIFE strateginius 

integruotuosius projektus ir strateginius 

gamtos projektus; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (36a) geri strateginių integruotųjų 

projektų rezultatai priklauso nuo 
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glaudaus nacionalinių, regiono, vietos 

valdžios institucijų ir susijusių 

nevalstybinių subjektų bendradarbiavimo. 

Todėl turėtų būti vadovaujamasi 

sprendimų, susijusių su projektų rengimu, 

įgyvendinimu, vertinimu ir stebėsena, 

skaidrumo ir atskleidimo principais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 26 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

41 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(41) finansinės priemonės neturėtų būti 

naudojamos refinansavimo veiklai remti 

(pavyzdžiui, esamoms paskolų sutartims 

pakeisti) arba kitaip finansuoti investicijų, 

kurios jau buvo fiziškai užbaigtos arba 

visiškai įgyvendintos sprendimo dėl 

investavimo dieną. Jos turėtų būti 

naudojamos bet kokios rūšies naujoms 

investicijoms, atitinkančioms pagrindinius 

politikos tikslus, remti; 

(41) finansinės priemonės jokiu būdu 

neturėtų būti naudojamos refinansavimo 

veiklai remti (pavyzdžiui, esamoms 

paskolų sutartims pakeisti) arba kitaip 

finansuoti investicijų, kurios jau buvo 

fiziškai užbaigtos arba visiškai 

įgyvendintos sprendimo dėl investavimo 

dieną. Jos turėtų būti naudojamos bet 

kokios rūšies naujoms investicijoms, 

atitinkančioms pagrindinius politikos 

tikslus, remti; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 27 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

44 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(44) visapusiškai laikydamosi 2014–

2020 m. programavimo laikotarpiu jau 

išaiškintų taikytinų valstybės pagalbos ir 

viešųjų pirkimų taisyklių, 

vadovaujančiosios institucijos turėtų galėti 

(44) visapusiškai laikydamosi 2014–

2020 m. programavimo laikotarpiu jau 

išaiškintų taikytinų valstybės pagalbos ir 

viešųjų pirkimų taisyklių, 

vadovaujančiosios institucijos turėtų galėti 



 

PE627.600v02-00 20/41 AM\1162477LT.docx 

LT 

nuspręsti dėl tinkamiausių finansinių 

priemonių įgyvendinimo galimybių 

konkretiems tikslinių regionų poreikiams 

tenkinti; 

nuspręsti dėl tinkamiausių finansinių 

priemonių įgyvendinimo galimybių 

konkretiems tikslinių regionų poreikiams 

tenkinti. Šiam tikslui pasiekti reikia tam 

tikro lankstumo taikant viešosios valstybės 

pagalbos taisykles; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 28 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

46 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(46) siekiant paankstinti programos 

įgyvendinimo pradžią, reikėtų sudaryti 

palankias sąlygas pratęsti ankstesnio 

programavimo laikotarpio įgyvendinimo 

tvarką. Ankstesniu programavimo 

laikotarpiu jau sukurta kompiuterizuota 

sistema turėtų būti toliau naudojama 

(prireikus ją galima pritaikyti), nebent 

prireiktų naujų technologijų; 

(46) siekiant greičiau įgyvendinti 

programas, reikėtų sudaryti palankias 

sąlygas pratęsti ankstesnio programavimo 

laikotarpio įgyvendinimo tvarką. 

Ankstesniu programavimo laikotarpiu jau 

sukurta kompiuterizuota sistema turėtų būti 

toliau naudojama (prireikus ją galima 

pritaikyti), nebent prireiktų naujų 

technologijų; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 29 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

52 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(52) turėtų būti įmanoma sumažinti 

patikrinimų ir audito reikalavimus, jei 

užtikrinama, kad programa pastaruosius 

dvejus metus iš eilės veikė rezultatyviai, 

nes tai rodo, kad fondai rezultatyviai ir 

veiksmingai įgyvendinami ilgą laiką; 

(52) turėtų būti įmanoma sumažinti 

patikrinimų ir audito reikalavimus, jei 

užtikrinama, kad programa pastaruosius 

dvejus metus iš eilės veikė rezultatyviai, 

nes tai rodo, kad fondai rezultatyviai ir 

veiksmingai įgyvendinami ilgą laiką, 

siekiant sumažinti priežiūros institucijoms 

tenkančią administracinę naštą; 
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Or. fr 

 

Pakeitimas 30 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(55) siekiant sumažinti valstybėms 

narėms ir Komisijai tenkančią 

administracinę naštą, turėtų būti nustatytas 

privalomas ketvirtinių mokėjimo paraiškų 

tvarkaraštis. Iki metinio sąskaitų balanso 

išmokėjimo, kai Komisija gali padaryti 

išvadą, kad sąskaitos yra išsamios, tikslios 

ir teisingos, Komisijos mokėjimams toliau 

reikėtų taikyti 10 proc. sulaikymą; 

(55) siekiant sumažinti valstybėms 

narėms ir Komisijai tenkančią 

administracinę naštą, galėtų būti numatyta 

nustatyti privalomą ketvirtinių mokėjimo 

paraiškų tvarkaraštį. Iki metinio sąskaitų 

balanso išmokėjimo, kai Komisija gali 

padaryti išvadą, kad sąskaitos yra išsamios, 

tikslios ir teisingos, Komisijos 

mokėjimams toliau reikėtų taikyti 10 proc. 

sulaikymą; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 31 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(57) siekiant apsaugoti finansinius 

interesus ir Sąjungos biudžetą, valstybių 

narių ir Komisijos lygmeniu reikėtų 

nustatyti ir įgyvendinti proporcingas 

priemones. Komisijai turėtų būti suteikta 

galimybė nutraukti mokėjimų atlikimo 

terminus, sustabdyti tarpinius mokėjimus ir 

taikyti finansines pataisas, jeigu įvykdomos 

atitinkamos sąlygos. Komisija turėtų 

laikytis proporcingumo principo, 

atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, 

sunkumą ir dažnumą bei jų finansinį 

poveikį Sąjungos biudžetui; 

(57) siekiant apsaugoti finansinius 

interesus ir Sąjungos biudžetą bei užtikrinti 

viešųjų finansų išlaidų kontrolę, valstybių 

narių ir Komisijos lygmeniu reikėtų 

nustatyti ir įgyvendinti proporcingas 

priemones. Komisijai turėtų būti suteikta 

galimybė nutraukti mokėjimų atlikimo 

terminus, sustabdyti tarpinius mokėjimus ir 

taikyti finansines pataisas, jeigu įvykdomos 

atitinkamos sąlygos. Komisija turėtų 

laikytis proporcingumo principo, 

atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, 

sunkumą ir dažnumą bei jų finansinį 

poveikį Sąjungos biudžetui; 
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Or. fr 

 

Pakeitimas 32 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

61 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(61) turėtų būti nustatyti objektyvūs 

kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatomi 

fondų lėšomis tinkami finansuoti regionai 

ir vietovės. Todėl Sąjungos lygmeniu 

nustatant regionus ir vietoves reikėtų 

remtis bendra Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/200323, 

iš dalies pakeistu Komisijos reglamentu 

(ES) Nr. 868/201424, nustatyta regionų 

klasifikavimo sistema; 

(61) turėtų būti nustatyti objektyvūs ir 

tikslūs kriterijai, pagal kuriuos būtų 

nustatomi fondų lėšomis tinkami finansuoti 

regionai ir vietovės. Todėl Sąjungos 

lygmeniu nustatant regionus ir vietoves 

reikėtų remtis bendra Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentu (EB) 

Nr. 1059/200323, iš dalies pakeistu 

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 868/201424, 

nustatyta regionų klasifikavimo sistema; 

__________________ __________________ 

23 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). 

23 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). 

24 2014 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos 

reglamentas (ES) Nr. 868/2014, kuriuo iš 

dalies keičiami Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 

dėl bendro teritorinių statistinių vienetų 

klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai 

(OL L 241, 2014 8 13, p. 1). 

24 2014 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos 

reglamentas (ES) Nr. 868/2014, kuriuo iš 

dalies keičiami Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 

dėl bendro teritorinių statistinių vienetų 

klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai 

(OL L 241, 2014 8 13, p. 1). 

Or. fr 

 

Pakeitimas 33 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

65 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(65) siekiant užtikrinti tinkamą 

asignavimų paskirstymą pagal regionų 

kategorijas, iš principo valstybėms narėms 

skiriamų visų asignavimų mažiau 

išsivysčiusiems, pereinamojo laikotarpio ir 

labiau išsivysčiusiems regionams neturėtų 

būti galima perkelti iš vienos kategorijos į 

kitą. Vis dėlto tam, kad valstybės narės 

turėtų galėti spręsti konkrečius uždavinius, 

jos turėtų turėti galimybę prašyti labiau 

išsivysčiusiems regionams arba 

pereinamojo laikotarpio regionams skirtus 

asignavimus perkelti mažiau išsivysčiusių 

regionų reikmėms; tokį pasirinkimą jos 

turėtų pagrįsti. Siekiant užtikrinti 

pakankamus finansinius išteklius mažiau 

išsivysčiusiems regionams, turėtų būti 

nustatyta labiau išsivysčiusiems regionams 

arba pereinamojo laikotarpio regionams 

perkeliamų asignavimų viršutinė riba. 

Perkelti išteklių tarp tikslų neturėtų būti 

įmanoma; 

(65) siekiant užtikrinti tinkamą 

asignavimų paskirstymą pagal regionų 

kategorijas, iš principo valstybėms narėms 

skiriamų visų asignavimų mažiau 

išsivysčiusiems, pereinamojo laikotarpio ir 

labiau išsivysčiusiems regionams neturėtų 

būti galima perkelti iš vienos kategorijos į 

kitą. Vis dėlto tam, kad valstybės narės 

turėtų galėti spręsti konkrečius uždavinius, 

jos turėtų turėti galimybę pasinaudoti tam 

tikru lankstumu ir prašyti labiau 

išsivysčiusiems regionams arba 

pereinamojo laikotarpio regionams skirtus 

asignavimus perkelti mažiau išsivysčiusių 

regionų reikmėms; tokį pasirinkimą jos 

turėtų pagrįsti. Siekiant užtikrinti 

pakankamus finansinius išteklius mažiau 

išsivysčiusiems regionams, turėtų būti 

nustatyta labiau išsivysčiusiems regionams 

arba pereinamojo laikotarpio regionams 

perkeliamų asignavimų viršutinė riba. 

Perkelti išteklių tarp tikslų neturėtų būti 

įmanoma; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 34 

Luke Ming Flanagan 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

66 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(66) atsižvelgiant į ypatingas specifines 

Airijos salos aplinkybes ir siekiant remti 

Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimą pagal 

Didžiojo penktadienio susitarimą, nauja 

pasienio programa „PEACE PLUS“ turėtų 

būti tęsiama tarp Airijos pasienio grafysčių 

ir Šiaurės Airijos ir turėtų būti grindžiama 

ankstesnėmis programomis „Peace“ ir 

INTERREG. Atsižvelgiant į šios 

programos praktinę svarbą, ją reikėtų remti 

(66) atsižvelgiant į ypatingas specifines 

Airijos salos aplinkybes ir siekiant remti 

Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimą pagal 

Didžiojo penktadienio susitarimą įvykus 

„Brexit’ui“ ir esant dėl jo kilusiam 

neaiškumui, nauja pasienio programa 

„PEACE PLUS“ turėtų būti tęsiama tarp 

Airijos pasienio grafysčių ir Šiaurės Airijos 

ir turėtų būti grindžiama ankstesnėmis 

programomis „Peace“ ir INTERREG. 
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skiriant specialų asignavimą, kad būtų 

galima toliau remti taikos ir susitaikymo 

veiksmus. Programai taip pat reikėtų skirti 

tinkamą dalį Airijos asignavimų pagal 

Europos teritorinio bendradarbiavimo 

tikslą (INTERREG); 

Atsižvelgiant į šios programos praktinę 

svarbą, ją reikėtų remti skiriant specialų 

asignavimą, kad būtų galima toliau remti 

taikos ir susitaikymo veiksmus. Programai 

taip pat reikėtų skirti tinkamą dalį Airijos 

asignavimų pagal Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslą (INTERREG); 

Or. en 

 

Pakeitimas 35 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

69 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(69) be to, pagal SESV 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti aktus dėl pažeidimų atvejų, apie 

kuriuos turi būti pranešta, kriterijų 

nustatymo, vieneto įkainių, fiksuotųjų 

sumų, fiksuotųjų normų ir su išlaidomis 

visoms valstybėms narėms nesusijusio 

finansavimo, taip pat dėl standartizuotos 

jau parengtos imties sudarymo metodikos 

nustatymo; 

Išbraukta. 

Or. fr 

Pakeitimas 36 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 37 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

37) atsparumo klimato kaitai 

didinimas – procesas, kuriuo užtikrinama, 

kad infrastruktūra būtų atspari neigiamam 

klimato poveikiui pagal nacionalines 

taisykles ir gaires, jei tokių yra, arba pagal 

tarptautiniu mastu pripažintus standartus. 

37) atsparumo klimato kaitai 

didinimas – procesas, kuriuo užtikrinama, 

kad infrastruktūra būtų atspari neigiamam 

klimato poveikiui pagal nacionalines 

taisykles ir gaires, jei tokių yra, arba pagal 

tarptautiniu mastu pripažintus standartus, ir 

kad investuojant į infrastruktūrą būtų 
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laikomasi prioriteto energijos vartojimo 

efektyvumui principo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 37 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 37 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 37a) aplinkos ir biologinės įvairovės 

atsparumo didinimas – struktūrinis 

procesas, kuriuo užtikrinama, kad būtų 

veiksmingai taikomos priemonės, skirtos 

išvengti neigiamo ES išlaidų poveikio ir 

kuo labiau padidinti jų naudą ES 

aplinkos ir biologinės įvairovės padėčiai, 

remiantis Komisijos „Bendra biologinės 

įvairovės atsparumo didinimo ES biudžete 

programa“ ir pagal nacionalines taisykles 

ir gaires, jei tokių yra, arba pagal 

tarptautiniu mastu pripažintus standartus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 38 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) žalesnės ir mažo anglies dioksido 

kiekio Europos, skatinant perėjimą prie 

švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 

mėlynąsias investicijas, žiedinę 

ekonomiką, prisitaikymą prie klimato 

kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą; 

b) žalesnės ir nulinio anglies dioksido 

kiekio Europos, skatinant perėjimą prie 

švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 

mėlynąsias investicijas, žiedinę 

ekonomiką, prisitaikymą prie klimato 

kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą; 

Or. en 
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Pakeitimas 39 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) geriau sujungtos Europos, skatinant 

judumą ir regionų IRT jungtis; 

c) geriau sujungtos Europos, skatinant 

nulinio anglies dioksido kiekio judumą ir 

regionų IRT jungtis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Nuo anglies dioksido priklausomi 

regionai, paveikti darbo vietų perkėlimo, 

kuris įvyko dėl būtino struktūrinio 

perėjimo prie mažo anglies dioksido 

kiekio technologijų ekonomikos, turi 

galimybę gauti papildomą paramą 

įgyvendinant 2-ąjį PT, kad būtų sudarytos 

sąlygos sklandžiam perėjimui. Tuo 

siekiama remti tokius regionus, 

pirmiausia tuos, kuriems pagal Direktyvą 

2003/87/EB dar neteikiama parama iš 

Modernizavimo fondo, skatinant 

darbuotojų perkėlimą, perkvalifikavimą ir 

įgūdžių tobulinimą, švietimą, darbo 

paieškos iniciatyvas, taip pat naujų darbo 

vietų kūrimą, pvz., startuoliuose, glaudžiai 

bendradarbiaujant ir koordinuojant su 

socialiniais partneriais. Siekiant tai 

finansuoti, 25 proc. struktūrinių reformų 

rėmimo programos biudžeto lėšų bus 

pervedami struktūriniams fondams. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 41 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės teikia informaciją 

apie paramą aplinkos apsaugos ir kovos su 

klimato kaita tikslams įgyvendinti, 

naudodamos metodiką, pagrįstą 

kiekvienam fondui nustatytomis 

intervencinių priemonių rūšimis. Pagal šią 

metodiką teikiamai paramai priskiriamas 

konkretus korekcinis koeficientas, kurio 

dydis atspindi mastą, kuriuo minėta parama 

padeda siekti aplinkos apsaugos ir kovos su 

klimato kaita tikslų. ERPF, ESF+ ir 

Sanglaudos fondo atveju korekciniai 

koeficientai susiejami su I priede 

nustatytais intervencinių priemonių rūšių 

matmenimis ir kodais. 

3. Valstybės narės užtikrina, kad jų 

veikla būtų didinamas atsparumas 

klimato kaitai, aplinkos ir biologinės 

įvairovės atsparumas visais planavimo ir 

įgyvendinimo procesais. Jos teikia 

informaciją apie paramą aplinkos apsaugos 

ir kovos su klimato kaita tikslams 

įgyvendinti, naudodamos metodiką, 

pagrįstą kiekvienam fondui nustatytomis 

intervencinių priemonių rūšimis. Pagal šią 

metodiką teikiamai paramai priskiriamas 

konkretus korekcinis koeficientas, kurio 

dydis atspindi mastą, kuriuo minėta parama 

padeda siekti aplinkos apsaugos ir kovos su 

klimato kaita tikslų. ERPF, ESF+ ir 

Sanglaudos fondo atveju korekciniai 

koeficientai susiejami su I priede 

nustatytais intervencinių priemonių rūšių 

matmenimis ir kodais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 42 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) atitinkamomis įstaigomis, 

atstovaujančiomis pilietinei visuomenei, 

aplinkos apsaugos srities partneriais ir 

subjektais, atsakingais už socialinės 

įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų 

c) atitinkamomis įstaigomis, 

atstovaujančiomis pilietinei visuomenei, 

aplinkos apsaugos srities partneriais ir 

subjektais, atsakingais už socialinės 

įtraukties, marginalizuotų bendruomenių 
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teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo 

skatinimą. 

įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų 

teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo 

skatinimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 43 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a straipsnis 

 Horizontalieji principai 

 1. Valstybės narės, vadovaujančiosios 

institucijos ir Komisija, įgyvendindamos 

fondų paramą, visais įgyvendinimo 

etapais laikosi horizontaliųjų principų, 

nustatytų Europos Sąjungos sutarties (ES 

sutarties) 2 ir 3 straipsniuose ir Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 7–

11 straipsniuose, įskaitant visapusišką 

darnaus vystymosi integravimą ir Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 

laikymąsi. 

 2. Valstybės narės, vadovaujančiosios 

institucijos ir Komisija visais 

įgyvendinimo etapais laikosi 

įsipareigojimo integruoti klimato ir 

aplinkos apsaugos reikalavimus pagal 

SESV 11 straipsnį ir principą „teršėjas 

moka“, kaip nustatyta SESV 191 

straipsnio 2 dalyje. 

 3. Pirmiausia valstybės narės, 

vadovaujančiosios institucijos ir Komisija, 

rengdamos ir įgyvendindamos 

partnerystės sutartis ir programas:  

 a) atsižvelgia į fondų investicijų į 

klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą 

prie klimato kaitos galimybę ir užtikrina, 

kad jos būtų atsparios klimato kaitai ir 

gaivalinėms nelaimėms, pvz., padidėjusiai 

potvynių, sausros, karščio bangų, miškų 
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gaisrų ir ekstremalių oro sąlygų grėsmei; 

 b) užtikrina, kad būtų atsižvelgiama į 

vyrų ir moterų lygybę ir lyčių aspektu 

grindžiamo požiūrio integravimą ir kad jie 

būtų skatinami, įskaitant kai tai susiję su 

stebėsena, ataskaitų teikimu ir vertinimu;  

 c) užtikrina neįgaliųjų teises, 

įskaitant jų prieinamumo teisę pagal JT 

Neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnį ir 

pagal Sąjungos teisę, kuria suderinami 

produktų ir paslaugų prieinamumo 

reikalavimai;  

 d) imasi tinkamų veiksmų, siekdamos 

kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės 

ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 

negalios, amžiaus ar seksualinės 

orientacijos;  

 e) užtikrina, kad būtų deramai 

atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 

reikalavimus, efektyvų išteklių naudojimą, 

prioriteto energijos vartojimo efektyvumui 

principą, biologinės įvairovės atsparumo 

didinimą, atsparumą nelaimėms, taip pat 

rizikos prevenciją ir valdymą ir kad jie 

būtų skatinami. 

Or. en 

 

Pakeitimas 44 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iii a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iiia) paaiškinimas, kaip derinami 

fondai ir kaip jais prisidedama siekiant 

įgyvendinti pagal Energetikos sąjungos 

valdymo reglamentą parengtuose 

nacionalinių energetikos ir klimato srities 

veiksmų planuose nurodytus tikslus, 

politiką ir priemones; 

Or. en 



 

PE627.600v02-00 30/41 AM\1162477LT.docx 

LT 

 

Pakeitimas 45 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) finansinių išteklių asignavimai 

pagal prioritetus, įskaitant 2026 ir 2027 m. 

sumas; 

a) finansinių išteklių asignavimai 

pagal prioritetus, įskaitant 2026 ir 2027 m. 

sumas, pirmiausia atsižvelgiant į pagal 

Energetikos sąjungos valdymo reglamento 

13 straipsnį atnaujintus nacionalinių 

energetikos ir klimato srities veiksmų 

planus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 46 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija gali paprašyti valstybės narės 

peržiūrėti atitinkamas programas ir 

pasiūlyti jų pakeitimų, kai to reikia 

atitinkamų Tarybos rekomendacijų 

įgyvendinimui palengvinti. 

Komisija gali paprašyti valstybės narės 

peržiūrėti atitinkamas programas ir 

pasiūlyti jų pakeitimų, kai to reikia 

atitinkamų konkrečiai šaliai skirtų 

rekomendacijų įgyvendinimui palengvinti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 47 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) norint padėti įgyvendinti 
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atitinkamai konkrečiai šaliai skirtą 

rekomendaciją, priimtą pagal Energetikos 

sąjungos valdymo reglamento 28 

straipsnį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 48 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto vii a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 viia) uždavinius ir tikslus, įvardytus 

nacionalinių energetikos ir klimato srities 

veiksmų planuose pagal Energetikos 

sąjungos valdymo reglamentą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 49 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija įvertina programą ir jos 

atitiktį šiam reglamentui ir konkretiems 

fondams skirtiems reglamentams, taip pat 

jos suderinamumą su partnerystės 

sutartimi. Savo vertinime Komisija visų 

pirma atsižvelgia į atitinkamas konkrečiai 

šaliai skirtas rekomendacijas. 

1. Komisija įvertina programą ir jos 

atitiktį šiam reglamentui ir konkretiems 

fondams skirtiems reglamentams, taip pat 

jos suderinamumą su partnerystės 

sutartimi. Savo vertinime Komisija visų 

pirma peržiūri, ar buvo tinkamai 

laikomasi atitinkamų konkrečiai šaliai 

skirtų rekomendacijų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 50 

Davor Škrlec 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Visi stebėsenos komiteto 

sprendimai ir patvirtinamieji dokumentai 

skelbiami 44 straipsnio 1 dalyje 

nurodytoje interneto svetainėje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 51 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 35a straipsnis 

 Vieno langelio principas piliečiams 

 1. Per tris mėnesius nuo tada, kai 

susijusi valstybė narė gauna pranešimą 

apie sprendimą, kuriuo patvirtinama 

programa, valstybė narė įsteigia vieno 

langelio instituciją, kuri atsakytų į visus 

ES piliečių, įskaitant paramos gavėjus, 

klausimus ar prašymus dėl programos 

įgyvendinimo. 

 Valstybė narė gali įsteigti vieną vieno 

langelio instituciją daugiau nei vienai 

programai. 

 2. Vieno langelio institucija ES 

piliečiams teikia visapusiškus patarimus, 

susijusius su programos įgyvendinimu, 

įskaitant kvietimus teikti projektus, ir 

nagrinėja visus skundus dėl programos 

įgyvendinimo, pirmiausia susijusius su jos 

suderinamumu su kitomis ES politikos 

sritimis ir reikalavimais, pvz., aplinkos ir 

klimato politika. 

Or. en 
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Pakeitimas 52 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

67 straipsnio 3 dalies j punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

j) užtikrina, kad investicijomis į 

infrastruktūrą būtų didinamas atsparumas 

klimato kaitai numatomu bent penkerių 

metų laikotarpiu. 

j) užtikrina, kad investicijomis į 

infrastruktūrą būtų didinamas atsparumas 

klimato kaitai, aplinkos ir biologinės 

įvairovės atsparumas numatomu bent 

penkerių metų laikotarpiu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 53 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 lentelės antra paantraštė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

2 POLITIKOS TIKSLAS: ŽALESNĖS IR MAŽO ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO 

EUROPOS, SKATINANT PERĖJIMĄ PRIE ŠVARIOS IR TEISINGOS ENERGETIKOS, 

ŽALIĄSIAS IR MĖLYNĄSIAS INVESTICIJAS, ŽIEDINĘ EKONOMIKĄ, 

PRISITAIKYMĄ PRIE KLIMATO KAITOS IR RIZIKOS PREVENCIJĄ BEI VALDYMĄ 

024 
MVĮ efektyvus energijos vartojimas ir jose vykdomi 

parodomieji projektai, taip pat pagalbinės priemonės 
100 % 40 % 

025 

Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma 

esamų būstų renovacija, parodomieji projektai ir 

pagalbinės priemonės 

100 % 40 % 

026 

Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma 

viešosios infrastruktūros renovacija, parodomieji 

projektai ir pagalbinės priemonės 

100 % 40 % 

027 

Parama įmonėms, teikiančioms paslaugas, kuriomis 

prisidedama prie mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų ekonomikos ir atsparumo klimato kaitai 

100 % 40 % 

028 Atsinaujinančioji energija: vėjo energija 100 % 40 % 

029 Atsinaujinančioji energija: saulės energija 100 % 40 % 
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030 Atsinaujinančioji energija: biomasės energija 100 % 40 % 

031 Atsinaujinančioji energija: jūrų energija 100 % 40 % 

032 
Kita atsinaujinančioji energija (įskaitant geoterminę 

energiją) 
100 % 40 % 

033 

Žemoje ir vidutinėje įtampoje veikiančios pažangios 

energijos skirstymo sistemos (įskaitant 

pažangiuosius tinklus ir IRT sistemas) ir su jomis 

susijęs kaupimas 

100 % 40 % 

034 
Didelio efektyvumo kogeneracija, centralizuotas 

šilumos ir vėsinimo tiekimas 
100 % 40 % 

035 

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su 

klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir 

valdymas: potvyniai (įskaitant informuotumo 

didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo 

sistemas bei infrastruktūras) 

100 % 100 % 

036 

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su 

klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir 

valdymas: gaisrai (įskaitant informuotumo didinimo, 

civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei 

infrastruktūras) 

100 % 100 % 

037 

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su 

klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir 

valdymas: kita, pvz., audros ir sausra (įskaitant 

informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių 

valdymo sistemas bei infrastruktūras) 

100 % 100 % 

038 

Su klimatu nesusijusių gamtinių pavojų (pvz., žemės 

drebėjimų) ir su žmogaus veikla susijusios rizikos 

(pvz., technologinių avarijų) prevencija ir valdymas, 

įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir 

nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūras 

0 % 100 % 

039 

Žmonės vartoti skirto vandens tiekimas (gavybos, 

valymo, saugojimo ir skirstymo infrastruktūra, 

efektyvumą didinančios priemonės, geriamojo 

vandens tiekimas) 

0 % 100 % 

040 

Vandentvarka ir vandens išteklių išsaugojimas 

(įskaitant upių baseinų valdymą, specialias 

prisitaikymo prie klimato kaitos priemones, 

pakartotinį naudojimą, nuotėkių mažinimas) 

40 % 100 % 

041 Nuotekų surinkimas ir valymas 0 % 100 % 

042 
Namų ūkių atliekų tvarkymas: prevencijos, 

mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo priemonės 
0 % 100 % 

043 
Namų ūkių atliekų tvarkymas: mechaninis 

biologinis apdorojimas, šiluminis apdorojimas 
0 % 100 % 
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044 
Komercinių, pramonės ar pavojingų atliekų 

tvarkymas 
0 % 100 % 

045 
Skatinimas perdirbtąsias medžiagas naudoti kaip 

žaliavą 
0 % 100 % 

046 Pramoninių vietovių ir užterštos žemės atkūrimas 0 % 100 % 

047 
Parama aplinką tausojantiems gamybos procesams ir 

efektyviam išteklių naudojimui MVĮ užtikrinti 
40 % 40 % 

048 
Oro kokybės užtikrinimo ir triukšmo mažinimo 

priemonės 
40 % 100 % 

049 
„Natura 2000“ teritorijų apsauga, atkūrimas ir tvarus 

naudojimas 
40 % 100 % 

050 
Gamtos ir biologinės įvairovės apsauga, žalioji 

infrastruktūra 
40 % 100 % 

 

Pakeitimas 

2 POLITIKOS TIKSLAS: ŽALESNĖS IR MAŽO ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO 

EUROPOS, SKATINANT PERĖJIMĄ PRIE ŠVARIOS IR TEISINGOS ENERGETIKOS, 

ŽALIĄSIAS IR MĖLYNĄSIAS INVESTICIJAS, ŽIEDINĘ EKONOMIKĄ, 

PRISITAIKYMĄ PRIE KLIMATO KAITOS IR RIZIKOS PREVENCIJĄ BEI VALDYMĄ 

024 
MVĮ efektyvus energijos vartojimas ir jose vykdomi 

parodomieji projektai, taip pat pagalbinės priemonės 
100 % 40 % 

025 

Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma 

esamų būstų renovacija, parodomieji projektai ir 

pagalbinės priemonės 

100 % 40 % 

026 

Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma 

viešosios infrastruktūros renovacija, parodomieji 

projektai ir pagalbinės priemonės 

100 % 40 % 

027 

Parama įmonėms, teikiančioms paslaugas, kuriomis 

prisidedama prie mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų ekonomikos ir atsparumo klimato kaitai 

100 % 40 % 

028 Atsinaujinančioji energija: vėjo energija 100 % 40 % 

029 Atsinaujinančioji energija: saulės energija 100 % 40 % 

030 Atsinaujinančioji energija: biomasės energija 100 % 40 % 

031 Atsinaujinančioji energija: jūrų energija 100 % 40 % 

032 
Kita atsinaujinančioji energija (įskaitant geoterminę 

energiją) 
100 % 40 % 

033 

Žemoje ir vidutinėje įtampoje veikiančios pažangios 

energijos skirstymo sistemos (įskaitant 

pažangiuosius tinklus ir IRT sistemas) ir su jomis 

susijęs kaupimas 

100 % 40 % 
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034 
Didelio efektyvumo kogeneracija, centralizuotas 

šilumos ir vėsinimo tiekimas 
100 % 40 % 

035 

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su 

klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir 

valdymas: potvyniai (įskaitant informuotumo 

didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo 

sistemas bei infrastruktūras) 

100 % 100 % 

036 

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su 

klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir 

valdymas: gaisrai (įskaitant informuotumo didinimo, 

civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei 

infrastruktūras) 

100 % 100 % 

037 

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su 

klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir 

valdymas: kita, pvz., audros ir sausra (įskaitant 

informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių 

valdymo sistemas bei infrastruktūras) 

100 % 100 % 

038 

Su klimatu nesusijusių gamtinių pavojų (pvz., žemės 

drebėjimų) ir su žmogaus veikla susijusios rizikos 

(pvz., technologinių avarijų) prevencija ir valdymas, 

įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir 

nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūras 

0 % 100 % 

039 

Žmonės vartoti skirto vandens tiekimas (gavybos, 

valymo, saugojimo ir skirstymo infrastruktūra, 

efektyvumą didinančios priemonės, geriamojo 

vandens tiekimas) 

0 % 100 % 

040 

Vandentvarka ir vandens išteklių išsaugojimas 

(įskaitant upių baseinų valdymą, specialias 

prisitaikymo prie klimato kaitos priemones, 

pakartotinį naudojimą, nuotėkių mažinimas) 

40 % 100 % 

041 Nuotekų surinkimas ir valymas 0 % 100 % 

042 
Namų ūkių atliekų tvarkymas: prevencijos, 

mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo priemonės 
0 % 100 % 

X Indėlis į ES apsirūpinimą žaliavomis 0 % 100 % 

X Perdirbtųjų medžiagų poveikis žaliavų paklausai 0 % 100 % 

044 
Komercinių, pramonės ar pavojingų atliekų 

tvarkymas 
0 % 100 % 

045 
Skatinimas perdirbtąsias medžiagas naudoti kaip 

žaliavą 
0 % 100 % 

046 Pramoninių vietovių ir užterštos žemės atkūrimas 0 % 100 % 

047 
Parama aplinką tausojantiems gamybos procesams ir 

efektyviam išteklių naudojimui MVĮ užtikrinti 
40 % 40 % 
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048 
Oro kokybės užtikrinimo ir triukšmo mažinimo 

priemonės 
40 % 100 % 

049 
„Natura 2000“ teritorijų apsauga, atkūrimas ir tvarus 

naudojimas 
40 % 100 % 

050 
Gamtos ir biologinės įvairovės apsauga, žalioji 

infrastruktūra 
40 % 100 % 

Or. en 

 

Pakeitimas 54 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 lentelės antra paantraštė dvidešimt septinta eilutė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

 

077 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra 
100 

% 
40 % 

 

Pakeitimas 

 

077 

Įkrovimo infrastruktūra anglies dioksido 

neišmetantiems 

automobiliams 

100 

% 
40 % 

Or. en 

 

Pakeitimas 55 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 1 lentelės 4 a paantraštė (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

 

Pakeitimas 
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Veiksmingas ES aplinkos politikos 

taikymas ir įgyvendinimas 

Taikomi stebėsenos mechanizmai siekiant 

užtikrinti atitiktį ES aplinkos politikai, be 

kita ko: 

 1. Veiksmų, remiamų ES aplinkos 

politikos, pirmiausia 2020 m. ES 

biologinės įvairovės strategijos, Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2011/92/ES (poveikio aplinkai 

vertinimas), Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2001/42/EB 

(strateginis poveikio aplinkai vertinimas), 

Tarybos direktyvos 92/43/EEB ir Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2009/147/EB, fondų lėšomis, atitikties 

tikrinimo užtikrinimo tvarka ir 

administraciniai gebėjimai. 

 2. Darbuotojų, prisidedančių prie fondų 

įgyvendinimo pagal ES aplinkos politiką, 

mokymo ir informacijos sklaidos tvarka. 

 3. Pilietinės visuomenės organizacijų, 

veikiančių aplinkos apsaugos ir atkūrimo 

srityje, įsitraukimo rengiant ir 

įgyvendinant programas tvarka pagal 

valstybių narių institucinę ir teisinę 

sistemą. 

Or. en 

Pakeitimas 56 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 1 lentelės 4 b paantraštė (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

 

Pakeitimas 

Taikomi veiksmingi mechanizmai siekiant 

užtikrinti lyčių lygybę, be kita ko: 

1. Įstaigų, atsakingų už lyčių lygybę, 

įsitraukimo rengiant ir įgyvendinant 

programas tvarka pagal valstybių narių 

institucinę ir teisinę sistemą. 
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 2. Darbuotojų, prisidedančių prie fondų 

įgyvendinimo, susijusio su lyčių lygybe, 

lyčių aspekto integravimu ir biudžeto 

sudarymu atsižvelgiant į lyčių aspektą, 

mokymo ir informacijos sklaidos tvarka. 

Or. en 

 

Pakeitimas 57 

Davor Škrlec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo 1 lentelės antra paantraštė pirma eilutė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

    

2. žalesnės ir 

mažo anglies 

dioksido kiekio 

Europos, 

skatinant 

perėjimą prie 

švarios ir 

teisingos 

energetikos, 

žaliąsias ir 

mėlynąsias 

investicijas, 

žiedinę 

ekonomiką, 

prisitaikymą prie 

klimato kaitos ir 

rizikos prevenciją 

bei valdymą; 

ERPF ir 

Sanglaudos 

fondas: 2.1 

Skatinimas 

naudoti 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

didinimo 

priemones 

Strateginė 

politikos 

programa, kuria 

remiama 

gyvenamųjų ir 

negyvenamųjų 

pastatų renovacija 

siekiant 

efektyvaus 

energijos 

vartojimo 

1. Priimama 

nacionalinė 

ilgalaikė 

renovacijos 

strategija, kuria 

remiama 

nacionalinio 

gyvenamųjų ir 

negyvenamųjų 

pastatų ūkio 

renovacija 

vadovaujantis 

Direktyvoje 

2010/31/ES dėl 

pastatų energinio 

naudingumo 

nustatytais 

reikalavimais, 

kurioje: 

 a. nustatytos 

2030 m. ir 

2040 m. 

preliminarios 

tarpinės reikšmės 

ir 2050 m. 

siekiniai; 

 b. pateikiama 

preliminari 

biudžeto išteklių, 
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kuriais remiamas 

strategijos 

įgyvendinimas, 

struktūra; 

 c. apibrėžiami 

veiksmingi 

investicijų į 

pastatų renovaciją 

skatinimo 

mechanizmai 

 2. Energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

didinimo 

priemonės, 

kuriomis 

siekiama 

sutaupyti 

reikiamą energiją 

Pakeitimas 

2. žalesnės ir 

nulinio anglies 

dioksido kiekio 

Europos, 

skatinant 

perėjimą prie 

švarios ir 

teisingos 

energetikos, 

žaliąsias ir 

mėlynąsias 

investicijas, 

žiedinę 

ekonomiką, 

prisitaikymą prie 

klimato kaitos ir 

rizikos prevenciją 

bei valdymą; 

ERPF ir 

Sanglaudos 

fondas: 2.1 

Žaliosios 

infrastruktūros 

miesto aplinkoje 

ir taršos 

prevencijos 

skatinimas ir 

oro, vandens, 

dirvožemio, 

triukšmo ir 

šviesinės taršos 
mažinimas 

Veiksmingas 

žaliosios 

infrastruktūros ir 

oro kokybės 

miesto aplinkoje 

skatinimas 

1. Priimama 

nacionalinė 

ilgalaikė 

renovacijos 

strategija, kuria 

remiama 

nacionalinio 

gyvenamųjų ir 

negyvenamųjų 

pastatų ūkio 

renovacija 

vadovaujantis 

Direktyvoje 

2010/31/ES dėl 

pastatų energinio 

naudingumo 

nustatytais 

reikalavimais, 

kurioje: 

 a. nustatytos 

2030 m. ir 

2040 m. 

preliminarios 

tarpinės reikšmės 

ir 2050 m. 

siekiniai; 

 b. pateikiama 

preliminari 
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biudžeto išteklių, 

kuriais remiamas 

strategijos 

įgyvendinimas, 

struktūra; 

 c. apibrėžiami 

veiksmingi 

investicijų į 

pastatų renovaciją 

skatinimo 

mechanizmai 

 2. Energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

didinimo 

priemonės, 

kuriomis 

siekiama 

sutaupyti 

reikiamą energiją 

 Taikomi pagal 

Direktyvos 

2008/50/EB 23 

straipsnį parengti 

oro kokybės 

planai, į kuriuos 

įeina tinkamos 

priemonės, 

skirtos kovoti su 

galimu 

Direktyvos 

2008/50/EB XI ir 

XIV prieduose 

nustatytos ribinės 

vertės viršijimu. 

Or. en 

 


