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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, 
taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam 
skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

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

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 178 
straipsnį, 209 straipsnio 1 dalį, 212 straipsnio 2 dalį bei 349 straipsnį, pagal kuriuos 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0229/2018),

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

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

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto, 
Vystymosi komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto 
nuomones (A8-0000/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos teritorijoje siekiant remti 
darnų vystymąsi įvairiais lygmenimis, 
ERPF lėšomis reikėtų remti tarpvalstybinį 

(3) Sąjungos teritorijoje siekiant remti 
darnų vystymąsi įvairiais lygmenimis, 
ERPF lėšomis reikėtų remti tarpvalstybinį 

                                               
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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bendradarbiavimą, tarptautinį
bendradarbiavimą, jūrų srities 
bendradarbiavimą, atokiausių regionų 
bendradarbiavimą ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą (INTERREG);

bendradarbiavimą, tarptautinį 
bendradarbiavimą, jūrų srities 
bendradarbiavimą, atokiausių regionų 
bendradarbiavimą ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą (INTERREG). Tai 
darant turėtų būti stiprinami partnerystės 
ir daugiapakopio valdymo principai ir 
remiamas konkrečia vieta grindžiamas 
požiūris;

Or. de

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo komponentą reikėtų 
siekti spręsti bendrus drauge pasienio 
regionuose nustatytus uždavinius ir 
išnaudoti nepanaudotas pasienio regionų 
ekonomikos augimo galimybes, kaip 
pažymėta Komisijos komunikate 
„Ekonomikos augimo ir sanglaudos 
skatinimas ES pasienio regionuose“23

(toliau – Pasienio regionų komunikatas). 
Tad tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
komponentas turėtų apsiriboti 
bendradarbiavimu prie sausumos sienų, o 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą prie jūrų 
sienų reikėtų integruoti į tarptautinio 
bendradarbiavimo komponentą;

(4) pagal tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo komponentą reikėtų 
siekti spręsti bendrus drauge pasienio 
regionuose nustatytus uždavinius ir 
išnaudoti nepanaudotas pasienio regionų 
ekonomikos augimo galimybes, kaip 
pažymėta Komisijos komunikate 
„Ekonomikos augimo ir sanglaudos 
skatinimas ES pasienio regionuose“23

(toliau – Pasienio regionų komunikatas). 
Tad vykdant tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą reikėtų remti prie 
sausumos arba jūrų sienų esančius 
regionus;

__________________ __________________

23 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo 
ir sanglaudos skatinimas ES pasienio 
regionuose“, COM(2017) 534 final, 
2017 9 20.

23 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo 
ir sanglaudos skatinimas ES pasienio 
regionuose“, COM(2017) 534 final, 
2017 9 20.

Or. de
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pagal tarptautinio 
bendradarbiavimo ir jūrų srities 
bendradarbiavimo komponentą 
bendradarbiavimą reikėtų siekti stiprinti 
veiksmais, kuriais skatinama su Sąjungos 
sanglaudos politikos prioritetais susijusi 
integruota teritorinė plėtra, į šį 
komponentą taip pat reikėtų įtraukti 
tarpvalstybinį jūrų srities 
bendradarbiavimą. Tarptautinis
bendradarbiavimas turėtų apimti didesnes 
Sąjungos žemyninės dalies teritorijas, o 
jūrų srities bendradarbiavimas – teritorijas 
aplink jūrų baseinus, į jį taip pat reikėtų 
integruoti 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpio bendradarbiavimą prie jūrų 
sienų. Kad ankstesnį tarpvalstybinį jūrų 
srities bendradarbiavimą būtų galima tęsti, 
jį įtraukus į bendresnę jūrų srities 
bendradarbiavimo sistemą, reikėtų suteikti 
kuo daugiau lankstumo, ypač apibrėžiant 
bendradarbiavimo teritoriją, nustatant 
konkrečius bendradarbiavimo tikslus, 
reikalavimus dėl projektų partnerių, kuriant 
paprogrames ir specialius iniciatyvinius 
komitetus;

(6) pagal tarptautinio 
bendradarbiavimo ir jūrų srities 
bendradarbiavimo komponentą 
bendradarbiavimą reikėtų siekti stiprinti 
veiksmais, kuriais skatinama su Sąjungos 
sanglaudos politikos prioritetais susijusi 
integruota teritorinė plėtra. Tarptautinis 
bendradarbiavimas turėtų apimti didesnes 
Sąjungos žemyninės dalies teritorijas, o 
jūrų srities bendradarbiavimas – teritorijas 
aplink jūrų baseinus, kurių geografinė 
apimtis viršija tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų teritorijas. 
Kad ankstesnį tarpvalstybinį jūrų srities 
bendradarbiavimą būtų galima tęsti, jį 
įtraukus į bendresnę jūrų srities 
bendradarbiavimo sistemą, reikėtų suteikti 
kuo daugiau lankstumo, ypač apibrėžiant 
bendradarbiavimo teritoriją, nustatant 
konkrečius bendradarbiavimo tikslus, 
reikalavimus dėl projektų partnerių, kuriant 
paprogrames ir specialius iniciatyvinius 
komitetus;

Or. de

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į patirtį, įgytą 
įgyvendinant INTERREG tarpregioninio 
bendradarbiavimo programas, ir tai, kad 
toks bendradarbiavimas pagal investicijų į 

(8) atsižvelgiant į teigiamą patirtį, 
viena vertus, įgytą įgyvendinant 
INTERREG tarpregioninio 
bendradarbiavimo programas, ir, kita 
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darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
tikslui skirtas programas 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu buvo 
nepakankamas, pagal tarpregioninio 
bendradarbiavimo komponentą dėmesį 
reikėtų konkrečiau sutelkti į sanglaudos 
politikos veiksmingumo didinimą. Todėl 
pagal šį komponentą reikėtų apsiriboti 
dviem programomis: pagal vieną reikėtų 
suteikti galimybių įgyti įvairios patirties, 
taikyti novatoriškus metodus, stiprinti 
abiejų tikslų programų įgyvendinimo 
gebėjimus bei skatinti naudotis Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, 
kuriamomis arba ketinamomis kurti pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1082/200624, pagal 
kitą – tobulinti vystymosi tendencijų 
analizę. Visoje Sąjungoje vykstantį 
bendradarbiavimą pagal projektus reikėtų 
integruoti į naują tarpregioninių 
investicijų į inovacijas komponentą ir 
glaudžiai susieti su Komisijos komunikato 
„Inovacijų stiprinimas Europos 
regionuose: atsparus, integracinis ir 
tvarus teritorinio lygmens ekonomikos 
augimas“25  įgyvendinimu, ypač remti 
temines pažangiosios specializacijos 
platformas energetikos, pramonės 
modernizavimo ir žemės ūkio maisto 
produktų srityse. Galiausiai pažymėtina, 
kad integruotas teritorinis vystymasis, 
sutelktas į funkcines miestų teritorijas 
arba miestų teritorijas, turėtų būti 
vykdomas pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui 
skirtas programas ir aprašytas viename 
lydimajame dokumente „Europos miestų 
iniciatyva“. Abi tarpregioninio 
bendradarbiavimo komponento programos 
turėtų apimti visą Sąjungą, galimybę jose 
dalyvauti taip pat reikėtų suteikti 
trečiosioms valstybėms;

vertus, turint omenyje tai, kad toks 
bendradarbiavimas pagal investicijų į 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
tikslui skirtas programas 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu buvo 
nepakankamas, matyti, kad tarpregioninis 
miestų ir regionų bendradarbiavimas yra 
svarbus elementas ieškant bendrų 
sprendimų sanglaudos politikos srityje ir 
kuriant ilgalaikes partnerystes. Todėl 
reikėtų toliau vykdyti esamas programas 
ir toliau remti projektais pagrįstą 
bendradarbiavimą, taip pat remti Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupes. 
Galimybes bendradarbiauti 
tarpregioniniu mastu pagal investicijų į 
darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimą 
tikslą reikėtų, ruošiantis programavimui, 
remti ankstyvais regioninio tinklų kūrimo 
ir koordinavimo veiksmais. Naujas
tarpregioninių investicijų į inovacijas 
komponentas turėtų padėti remti temines 
pažangiosios specializacijos platformas 
energetikos, pramonės modernizavimo ir 
žemės ūkio ir maisto produktų srityse ir 
padėti įgyvendinti Komisijos komunikatą 
„Inovacijų stiprinimas Europos 
regionuose: atsparus, integracinis ir 
tvarus teritorinio lygmens ekonomikos 
augimas“. Tarpregioninio 
bendradarbiavimo komponento programos 
turėtų apimti visą Sąjungą, galimybę jose 
dalyvauti taip pat reikėtų suteikti 
trečiosioms valstybėms;

__________________ __________________

24 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės (ETBG) 

24 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės (ETBG) 
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(OL L 210, 2006 7 31, p. 19). (OL L 210, 2006 7 31, p. 19).

25 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui „Inovacijų 
stiprinimas Europos regionuose: atsparus, 
integracinis ir tvarus teritorinio lygmens 
ekonomikos augimas“, COM(2017) 376 
final, 2017 7 18.

25 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui „Inovacijų 
stiprinimas Europos regionuose: atsparus, 
integracinis ir tvarus teritorinio lygmens 
ekonomikos augimas“, COM(2017) 376 
final, 2017 7 18.

Or. de

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) reikia nustatyti, kokie ištekliai 
skiriami kiekvienam INTERREG 
komponentui, įskaitant kiekvienai valstybei 
narei tenkančią visos tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui, tarptautiniam 
bendradarbiavimui, jūrų srities 
bendradarbiavimui, atokiausių regionų 
bendradarbiavimui ir tarpregioniniam 
bendradarbiavimui skiriamos sumos dalį ir 
valstybėms narėms suteikiamas galimybes 
lėšas lanksčiai skirstyti tarp komponentų; 
palyginti su 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu, tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui skiriamą dalį reikėtų 
sumažinti, o tarptautiniam 
bendradarbiavimui ir jūrų srities 
bendradarbiavimui skiriamą dalį –
padidinti, nes į šį komponentą 
integruojamas jūrų srities 
bendradarbiavimas, taip pat reikėtų 
sukurti naują atokiausių regionų 
bendradarbiavimo komponentą;

(15) reikia nustatyti, kokie ištekliai 
skiriami kiekvienam INTERREG 
komponentui, įskaitant kiekvienai valstybei 
narei tenkančią visos tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui, tarptautiniam 
bendradarbiavimui, jūrų srities 
bendradarbiavimui, atokiausių regionų
bendradarbiavimui ir tarpregioniniam 
bendradarbiavimui skiriamos sumos dalį ir 
valstybėms narėms suteikiamas galimybes 
lėšas lanksčiai skirstyti tarp komponentų;

Or. de
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) svarbus ir naudingas 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programų instrumentas yra žmonių 
tarpusavio ryšiais pagrįsti projektai ir 
nedidelės apimties projektai, siekiant 
panaikinti dėl sienų kylančias kliūtis, 
skatinti žmonių bendravimą vietoje ir 
tokiu būdu suburti pasienio regionus ir jų 
gyventojus. Žmonių tarpusavio ryšiais 
pagrįsti projektai ir nedidelės apimties 
projektai vykdomi daugelyje, pvz., 
kultūros, sporto, turizmo, bendrojo ir 
profesinio lavinimo, ekonomikos, mokslo, 
aplinkos apsaugos ir ekologijos, sveikatos 
priežiūros, susisiekimo ir mažųjų 
infrastruktūros projektų, administravimo 
bendradarbiavimo, ryšių su visuomene 
sričių. Taip pat, kaip paaiškinta ir 
Regionų komiteto nuomonėje „Žmonių 
tarpusavio ryšiais pagrįsti projektai ir 
nedidelės apimties projektai“32, žmonių 
tarpusavio ryšiais pagrįsti projektai ir 
nedidelės apimties projektai pasižymi 
didele Europos pridėtine verte ir labai 
padeda siekti bendro tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų tikslo;

Or. de

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) taisykles, pagal kurias 
reglamentuojami mažų projektų fondai –
šie fondai veikia nuo pat INTERREG 
sukūrimo, tačiau jiems niekada nebuvo 

(23) nuo pat INTERREG sukūrimo
žmonių tarpusavio ryšiais pagrįsti projektai 
ir nedidelės apimties projektai remiami iš 
esmės per mažų projektų fondus arba 
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taikomos specialiosios nuostatos – reikėtų 
išdėstyti aiškiau. Kaip nurodyta Europos 
regionų komiteto nuomonėje „Žmonių
tarpusavio ryšiais pagrįsti projektai ir 
nedidelės apimties projektai pagal 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programas“32, mažų projektų fondams 
tenka svarbus vaidmuo didinant piliečių ir 
institucijų tarpusavio pasitikėjimą, jais 
kuriama didelė Europos pridėtinė vertė ir 
daug prisidedama prie bendro 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programų tikslo įveikti sienų sudaromas 
kliūtis ir integruoti pasienio teritorijas bei 
jų piliečius. Kad galutiniams naudos
gavėjams, kurie dažnai nėra pratę prašyti 
Sąjungos lėšų, būtų paprasčiau valdyti
mažų projektų finansavimą, reikėtų 
nustatyti, kad iki tam tikros slenkstinės 
ribos privaloma taikyti supaprastintą 
išlaidų apmokėjimo tvarką ir fiksuotąsias 
sumas;

panašias priemones, tačiau niekada 
nebuvo parengtos šiems projektams 
skirtos nuostatos, todėl būtina paaiškinti
nedidelės apimties projektų valdymo 
taisykles. Siekiant išlaikyti žmonių 
tarpusavio ryšiais pagrįstų projektų ir 
nedidelės apimties projektų pridėtinę vertę 
ir naudą, taip pat siekiant supaprastinti 
galutinių naudos gavėjų, kurie dažnai nėra 
pratę prašyti Sąjungos lėšų, atliekamą
mažų projektų finansavimo valdymą, 
reikėtų nustatyti, kad iki tam tikros 
slenkstinės ribos privaloma taikyti 
supaprastintą išlaidų apmokėjimo tvarką ir 
fiksuotąsias sumas;

__________________ __________________

32 2017 m. liepos 12 d. Europos regionų 
komiteto nuomonė „Žmonių tarpusavio 
ryšiais pagrįsti projektai ir nedidelės 
apimties projektai pagal tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programas“ (OL C 342, 
2017 10 12, p. 38).

32 2017 m. liepos 12 d. Europos regionų 
komiteto nuomonė „Žmonių tarpusavio 
ryšiais pagrįsti projektai ir nedidelės 
apimties projektai pagal tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programas“ (OL C 342, 
2017 10 12, p. 38).

Or. de

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) mažinant administracinę naštą 
Komisija, valstybės narės ir regionai 
turėtų glaudžiau bendradarbiauti, kad 
būtų galima taikyti Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 77ff straipsnyje nurodytas 
patobulintas atitinkamas INTERREG 
programos administravimo ir kontrolės 
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sistemos nuostatas;

Or. de

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) valstybes nares reikėtų paraginti 
perduoti vadovaujančiosios institucijos 
funkcijas Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupei arba įkurti tokią 
grupę (kaip kitus tarpvalstybinius 
juridinius asmenis), kuri būtų atsakinga už 
paprogramės valdymą, integruotas 
teritorines investicijas, vieną ar kelis 
mažų projektų fondus arba atliktų 
vienintelio partnerio funkcijas;

(27) valstybes nares reikėtų paraginti 
perduoti vadovaujančiosios institucijos 
funkcijas Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupei arba įkurti tokią 
grupę (kaip kitus tarpvalstybinius 
juridinius asmenis), kuri būtų atsakinga už 
paprogramės arba integruotų teritorinių 
investicijų valdymą arba atliktų vienintelio 
partnerio funkcijas;

Or. de

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) daugelį metų svarbus ES 
sanglaudos politikos prioritetas yra 
skatinti Europos teritorinį 
bendradarbiavimą. Jau Bendrajame 
bendrosios išimties reglamente 
panaikintas reikalavimas pranešti apie 
MVĮ teikiamą paramą prisidedant prie 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
srities projektų išlaidų. Specialios 
nuostatos dėl regioninės pagalbos, skirtos 
visų dydžių įmonių vykdomoms 
investicijoms, taip pat yra įtrauktos į 
2014–2020 m. regioninės valstybės 
pagalbos gaires ir Bendrojo bendrosios 
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išimties reglamento regioninės pagalbos 
skirsnį. Kadangi pagalba Europos 
teritorinio bendradarbiavimo projektams 
yra suderinama su vidaus rinkos 
nuostatomis ir turi labai mažai įtakos 
konkurencijai ir prekybai tarp valstybių 
narių, šiems projektams neturėtų būti 
taikomas reikalavimas taikyti valstybės 
pagalbos kontrolę ir jie neturėtų turėti 
prievolės pranešti pagal SESV 
108 straipsnio 3 dalį;

Or. de

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) tarpvalstybinis juridinis subjektas –
juridinis subjektas, kurį pagal vienos iš 
INTERREG programoje dalyvaujančios 
šalies teisės aktus įsteigė bent dvi
dalyvaujančių šalių teritorinės valdžios 
arba kitokios institucijos.

4) tarpvalstybinis juridinis subjektas –
juridinis subjektas arba euroregionas, kurį 
pagal vienos iš INTERREG programoje 
dalyvaujančios šalies teisės aktus įsteigė 
bent dviejų dalyvaujančių šalių teritorinės 
valdžios arba kitokios institucijos.

Or. de

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vidaus tarpvalstybinis gretimų 
dviejų arba daugiau sausumos sienos 
skiriamų valstybių narių arba gretimų 
sausumos sienos skiriamų bent vienos 
valstybės narės ir vienos arba kelių 4 
straipsnio 3 dalyje nurodytų trečiųjų 
valstybių regionų bendradarbiavimas arba

a) vidaus tarpvalstybinis gretimų 
dviejų arba daugiau sausumos ir jūros 
sienos skiriamų valstybių narių arba 
gretimų sausumos ir jūros sienos skiriamų 
bent vienos valstybės narės ir vienos arba 
kelių 4 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
trečiųjų valstybių regionų 
bendradarbiavimas arba
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Or. de

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išorės tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas tarp gretimų sausumos 
sienos skiriamų bent vienos valstybės narės 
regionų ir vieno iš šių subjektų:

b) išorės tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas tarp gretimų sausumos 
ir jūros sienos skiriamų bent vienos 
valstybės narės regionų ir vieno iš šių 
subjektų:

Or. de

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) tarptautinis bendradarbiavimas ir 
jūrų srities bendradarbiavimas didesniuose 
tarptautiniuose regionuose ir aplink jūrų 
baseinus, kuriame dalyvauja valstybių 
narių, trečiųjų valstybių, valstybių 
partnerių ir Grenlandijos nacionaliniai, 
regioniniai ir vietos programos partneriai, 
siekiant glaudesnės teritorinės integracijos 
(toliau – 2 komponentas, jeigu kalbama tik 
apie tarptautinį bendradarbiavimą – 2A 
komponentas, jeigu kalbama tik apie jūrų 
srities bendradarbiavimą – 2B 
komponentas);

2) tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programų teritorijas viršijančios 
geografinės apimties tarptautinis
bendradarbiavimas ir jūrų srities 
bendradarbiavimas didesniuose 
tarptautiniuose regionuose ir aplink jūrų 
baseinus, kuriame dalyvauja valstybių 
narių, trečiųjų valstybių, valstybių 
partnerių ir Grenlandijos nacionaliniai, 
regioniniai ir vietos programos partneriai, 
siekiant glaudesnės teritorinės integracijos 
(toliau – 2 komponentas, jeigu kalbama tik 
apie tarptautinį bendradarbiavimą – 2A 
komponentas, jeigu kalbama tik apie jūrų 
srities, įskaitant atokesnes teritorijas,
bendradarbiavimą – 2B komponentas);

Or. de
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) tarpregioninis bendradarbiavimas 
siekiant didinti sanglaudos politikos 
veiksmingumą (toliau – 4 komponentas) 
skatinant:

4) tarpregioninis bendradarbiavimas 
siekiant didinti sanglaudos politikos 
veiksmingumą ir ypač siekiant remti 
bendrus sanglaudos politikos srities 
sprendimus plėtojant ilgalaikę 
partnerystę, (toliau – 4 komponentas) 
skatinant:

Or. de

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunkčio ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslui skirtų 
programų įgyvendinimu, ypač kai 
imamasi tarpregioninių ir tarptautinių 
veiksmų ir paramos gavėjai yra įsteigti 
bent dar vienoje valstybėje narėje;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) keistis patirtimi ir plėtojant 
partnerių pajėgumus visoje Sąjungoje, 
susijusius su:

i) investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslui skirtų 
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programų įgyvendinimu, ypač kai 
imamasi tarpregioninių ir tarptautinių 
veiksmų ir paramos gavėjai yra įsteigti 
dar bent vienoje valstybėje narėje;

ii) gerosios patirties nustatymu ir 
skleidimu bei tokios patirties perkėlimu 
pirmiausia į veiksmų programas pagal 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą.

Or. de

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
srityje ERPF lėšomis ketinama remti 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionus, 
išsidėsčiusius prie vidaus ir išorės 
sausumos sienų su trečiosiomis 
valstybėmis arba valstybėmis partnerėmis.

1. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
srityje ERPF lėšomis ketinama remti 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionus, 
išsidėsčiusius prie vidaus ir išorės sienų su 
trečiosiomis valstybėmis arba valstybėmis 
partnerėmis, nedarant poveikio galimiems 
koregavimams, kurie būtini 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpio 
bendradarbiavimo sričių suderinamumui 
ir tęstinumui užtikrinti.

Or. de

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prie jūrų sienų išsidėstę regionai, 
sujungti jūroje esančia fiksuota jungtimi, 
taip pat gali dalyvauti tarpvalstybiniame 
bendradarbiavime.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vidaus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo INTERREG programos 
gali apimti Norvegijos, Šveicarijos ir 
Jungtinės Karalystės regionus, kurie 
prilygsta NUTS 3 lygio regionams, taip pat 
Lichštenšteiną, Andorą ir Monaką.

3. Vidaus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo INTERREG programos 
gali apimti Norvegijos, Šveicarijos ir 
Jungtinės Karalystės regionus, kurie 
prilygsta NUTS 3 lygio regionams, taip pat 
Lichštenšteiną, Andorą, Monaką ir San 
Mariną.

Or. de

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarptautinio bendradarbiavimo ir 
jūrų srities bendradarbiavimo atveju ERPF 
lėšomis ketinama remti Sąjungos NUTS 2 
lygio regionus, įskaitant gretimas funkcines 
teritorijas, atsižvelgiant, kai taikytina, į 
makroregionines strategijas arba jūrų 
baseinų strategijas.

1. Tarptautinio bendradarbiavimo ir 
jūrų srities bendradarbiavimo, kurių 
geografinė apimtis viršija tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų teritorijas,
atveju ERPF lėšomis ketinama remti 
Sąjungos NUTS 2 lygio regionus, įskaitant 
gretimas funkcines teritorijas, atsižvelgiant, 
kai taikytina, į makroregionines strategijas 
arba jūrų baseinų strategijas.

Or. de

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal bet kurią 4 komponento 1. Pagal bet kurią 4 komponento 
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INTERREG programą arba tarpregionines 
investicijas į inovacijas pagal 5 
komponentą ERPF lėšomis remiama visa 
Sąjungos teritorija.

INTERREG programą arba tarpregionines 
investicijas į inovacijas pagal 5 
komponentą ERPF lėšomis remiama visa 
Sąjungos teritorija. Trečiosios valstybės 
gali dalyvauti, jei jos prisideda prie 
finansavimo išorės asignuotosiomis 
įplaukomis.

Or. de

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslui (INTERREG) 
skiriami ERPF ištekliai sudaro 
8 430 000 000 EUR iš visų esamų 2021–
2027 m. programavimo laikotarpio ERPF, 
ESF+ ir Sanglaudos fondo išteklių, 
nustatytų Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
102 straipsnio 1 dalyje.

1. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslui (INTERREG) 
skiriami ERPF ištekliai sudaro 3 %, t. y. iš 
viso xx xxxxxx xxx EUR (3 straipsnyje 
nurodytų 1–4 komponentų atveju), ir 
papildomai 0,3 %, t. y. iš viso x xxx xxx 
xxx EUR (5 komponento atveju), iš visų 
esamų 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpio ERPF, ESF+ ir Sanglaudos 
fondo išteklių, nustatytų Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 103 straipsnio 1 dalyje.

Or. de

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyti ištekliai 
paskirstomi taip:

2. 1 dalyje nurodyti ištekliai 1–4 
komponentams paskirstomi taip:

Or. de
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 52,7 % (t. y. iš viso 4 440 000 000
EUR) – tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui (1 komponentas);

a) 74,8 % (t. y. iš viso x xxx xxx xxx
EUR) – tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui (1 komponentas);

Or. de

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 31,4 % (t. y. iš viso 2 649 900 000
EUR) – tarptautiniam bendradarbiavimui ir 
jūrų srities bendradarbiavimui (2 
komponentas);

b) 18 % (t. y. iš viso x xxx xxx xxx
EUR) – tarptautiniam bendradarbiavimui ir 
jūrų srities bendradarbiavimui (2 
komponentas);

Or. de

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 3,2 % (t. y. iš viso 270 100 000
EUR) – atokiausių regionų 
bendradarbiavimui (3 komponentas);

c) 2,2 % (t. y. iš viso xxx xxx xxx
EUR) – atokiausių regionų 
bendradarbiavimui (3 komponentas);

Or. de

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 1,2 % (t. y. iš viso 100 000 000
EUR) – tarpregioniniam 
bendradarbiavimui (4 komponentas);

d) 5 % (t. y. iš viso xxx xxx xxx EUR) 
– tarpregioniniam bendradarbiavimui (4 
komponentas);

Or. de

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) 11,5 % (t. y. iš viso 970 000 000 
EUR) – tarpregioninėms investicijoms į 
inovacijas (5 komponentas).

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nė vienos INTERREG programos bendro 
finansavimo procentinė dalis negali būti 
didesnė negu 70 %, nebent Reglamentuose 
(ES) [PNPP III], [KPTBP] arba Tarybos 
sprendime [UŠTP] arba kuriame nors 
pagal juos priimtame akte išorės 
tarpvalstybinėms INTERREG 
programoms arba 3 komponento 
INTERREG programoms nustatyta 
didesnė procentinė dalis.

Nė vienos INTERREG programos bendro 
finansavimo procentinė dalis negali būti 
didesnė negu 85 %.

Or. de
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal 1 ir 2B komponentų 
INTERREG programas:

a) pagal 1 ir 2 komponentų 
INTERREG programas:

Or. de

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dar 15 proc. ERPF ir, kai taikytina, 
Sąjungos išorės finansavimo priemonių 
asignavimų pagal prioritetus, išskyrus 
techninę paramą, kiekvienai 1, 2 ir 3 
komponentų INTERREG programai 
sutelkiami konkrečiam INTERREG tikslui 
„geresnis INTERREG valdymas“ arba 
konkrečiam išorės INTERREG tikslui 
„saugesnė ir labiau apsaugota Europa“ 
siekti.

2. Iki 15 proc. ERPF ir, kai taikytina, 
Sąjungos išorės finansavimo priemonių 
asignavimų pagal prioritetus, išskyrus 
techninę paramą, kiekvienai 1, 2 ir 3 
komponentų INTERREG programai 
sutelkiami konkrečiam INTERREG tikslui 
„geresnis INTERREG valdymas“ arba, 
prireikus, konkrečiam išorės INTERREG 
tikslui „saugesnė ir labiau apsaugota 
Europa“ siekti.

Or. de

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė, kurioje yra numatoma 
vadovaujančioji institucija, pateikia 
INTERREG programą Komisijai iki [data, 
nuo įsigaliojimo datos praėjus devyniems 
mėnesiams] visų dalyvaujančių valstybių 
narių ir, kai taikytina, trečiųjų valstybių, 

Valstybė narė, kurioje yra numatoma 
vadovaujančioji institucija, pateikia 
INTERREG programą arba keletą 
ITERREG programų atitinkamoms 
pasienio teritorijoms Komisijai iki [data, 
nuo įsigaliojimo datos praėjus devyniems 
mėnesiams] visų dalyvaujančių valstybių 
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valstybių partnerių arba UŠT vardu. narių ir, kai taikytina, trečiųjų valstybių, 
valstybių partnerių arba UŠT vardu.

Or. de

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad programa būtų įgyvendinama 
veiksmingiau ir veiksmai būtų platesnio 
masto, deramai pagrįstais atvejais, 
susitarusi su Komisija, atitinkama valstybė 
narė gali nuspręsti perkelti iki [x] proc. 
ERPF asignavimo, skirto atitinkamai 
programai pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, to 
paties regiono INTERREG programoms. 
Perkelta suma sudaro atskirą prioritetą arba 
prioritetus.

3. Kad programa būtų įgyvendinama 
veiksmingiau ir veiksmai būtų platesnio 
masto, atitinkama valstybė narė gali 
nuspręsti perkelti iki 15 proc. ERPF 
asignavimo, skirto atitinkamai programai 
pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą, to paties 
regiono INTERREG programoms.
Kiekviena valstybė narė Komisijai iš 
anksto praneša apie savo ketinimą 
pasinaudoti tokia perkėlimo galimybe ir 
Komisijai nurodo tokio savo sprendimo 
motyvus. Perkelta suma sudaro atskirą 
prioritetą arba prioritetus.

Or. de

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Partneriai bendradarbiauja rengdami,
įgyvendindami, finansuodami INTERREG 
veiksmus ir sutelkdami darbuotojus jiems 
įgyvendinti.

Partneriai bendradarbiauja rengdami ir
įgyvendindami ir (arba) finansuodami 
INTERREG veiksmus, taip pat sutelkdami 
darbuotojus jiems įgyvendinti.

Or. de
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau, jei laikomasi 23 straipsnyje 
nustatytų sąlygų, vienintelis partneris gali 
būti registruotas toje programoje 
nedalyvaujančioje valstybėje narėje.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF arba, kai taikytina, Sąjungos išorės 
finansavimo priemonės įnašas į mažų 
projektų fondą pagal INTERREG 
programą negali viršyti 20 000 000 EUR 
arba 15 proc. viso INTERREG programai 
skirto asignavimo, priklausomai nuo to, 
kuri suma yra mažesnė.

Visas ERPF arba, kai taikytina, Sąjungos 
išorės finansavimo priemonės įnašas į 
vieną ar kelis mažų projektų fondus pagal 
INTERREG programą negali viršyti 
20 proc. viso INTERREG programai skirto 
asignavimo.

Or. de

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galutiniai mažų projektų fondo naudos 
gavėjai gauna paramą iš ERPF arba, kai 
taikytina, Sąjungos išorės finansavimo 
priemonių lėšų per paramos gavėją ir 
įgyvendina į mažų projektų fondą įtrauktus 
mažus projektus (toliau – mažas projektas).

Galutiniai vieno arba kelių mažų projektų 
fondo naudos gavėjai gauna paramą iš 
ERPF arba, kai taikytina, Sąjungos išorės 
finansavimo priemonių lėšų per paramos 
gavėją ir įgyvendina į mažų projektų fondą
arba fondus įtrauktus mažus projektus 
(toliau – mažas projektas).
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Or. de

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mažų projektų fondo paramos 
gavėjas turi būti tarpvalstybinis juridinis 
subjektas arba ETBG.

2. Mažų projektų fondo paramos 
gavėjas turi būti tarpvalstybinis juridinis 
subjektas, euroregionas arba ETBG.

Or. de

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Paramos gavėjo lygmeniu 
susidariusios su mažų projektų fondo 
valdymu susijusios personalo ir 
netiesioginės išlaidos negali sudaryti 
daugiau kaip 20 proc. visų atitinkamo 
mažų projektų fondo tinkamų finansuoti 
išlaidų.

5. Paramos gavėjo lygmeniu 
susidariusios su mažų projektų fondo 
valdymu susijusios personalo ir 
netiesioginės išlaidos negali sudaryti 
daugiau kaip 20 proc. visų atitinkamo 
(atitinkamų) mažų projektų fondo (fondų)
tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. de

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena vadovaujančioji institucija 
elektroniniu būdu pateikia Komisijai 
atitinkamos INTERREG programos 
suvestinius duomenis iki kiekvienų metų 
sausio 31 d., kovo 31 d., gegužės 31 d., 

Kiekviena vadovaujančioji institucija 
elektroniniu būdu pateikia Komisijai 
atitinkamos INTERREG programos 
suvestinius duomenis iki kiekvienų metų 
sausio 31 d., gegužės 31 d. ir rugsėjo 30 d. 
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liepos 31 d., rugsėjo 30 d. ir lapkričio 30 d. 
pagal Reglamento (ES) Nr. [naujasis BNR] 
[VII] priede pateiktą formą.

pagal Reglamento (ES) Nr. [naujasis BNR] 
[VII] priede pateiktą formą.

Or. de

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reglamento (ES) [naujasis ERPF] 
[I] priede nustatyti bendri produkto ir 
rezultato rodikliai; jei reikia, konkretūs 
programos produkto ir rezultato rodikliai 
naudojami pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 12 straipsnio 1 dalį, šio 
reglamento 17 straipsnio 3 dalies d punkto 
ii papunktį ir 31 straipsnio 2 dalies b 
punktą.

1. Reglamento (ES) [naujasis ERPF] 
[I] priede nustatyti bendri produkto ir 
rezultato rodikliai; jei reikia, konkretūs 
programos produkto ir rezultato rodikliai 
naudojami pagal Reglamento (ES) 
[naujasis BNR] 12 straipsnio 1 dalį, šio 
reglamento 17 straipsnio 4 dalies e punkto 
ii papunktį ir 31 straipsnio 2 dalies b 
punktą.

Or. de

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žemės pirkimas pagal Reglamento 
(ES) [naujasis BNR] [58 straipsnio 1 dalies 
c punktą];

a) žemės pirkimas pagal Reglamento 
(ES) [naujasis BNR] [58 straipsnio 1 dalies 
b punktą];

Or. de

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaujančioji institucija ir audito 
institucija turi būti įsteigtos toje pačioje 
valstybėje narėje.

2. Vadovaujančioji institucija ir audito 
institucija gali būti įsteigtos toje pačioje 
valstybėje narėje.

Or. de

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu vadovaujančioji institucija 
pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[65] straipsnio [3] dalį paskiria tarpinę 
instituciją, tarpinė institucija vykdo šias 
funkcijas daugiau negu vienoje 
dalyvaujančioje valstybėje narėje arba, kai 
taikytina, trečiojoje valstybėje, valstybėje 
partnerėje arba UŠT.

6. Jeigu vadovaujančioji institucija 
pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 
[65] straipsnio [3] dalį paskiria vieną arba 
kelias tarpines institucijas, tarpinė 
institucija vykdo šias funkcijas daugiau 
negu vienoje dalyvaujančioje valstybėje 
narėje arba, kai taikytina, trečiojoje 
valstybėje, valstybėje partnerėje arba 
UŠT, arba kelios tarpinės institucijos šias 
užduotis atlieka kiekviena savo valstybėje 
narėje arba, prireikus, trečiojoje 
valstybėje, valstybėje partnerėje arba UŠT.

Or. de

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2022 m.: 1%; b) 2022 m.: 0,8%;

Or. de

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2023 m.: 1%; c) 2023 m.: 0,8%;

Or. de

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 2024 m.: 1%; d) 2024 m.: 0,8%;

Or. de

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) 2025 m.: 1%; e) 2025 m.: 0,8%;

Or. de
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) 2026 m.: 1%. f) 2026 m.: 0,8%.

Or. de

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
62 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

62a straipsnis

Pranešimo reikalavimo netaikymas pagal 
SESV 108 straipsnio 3 dalį

Europos teritorinio bendradarbiavimo 
projektams teikiamai pagalbai netaikomas 
reikalavimas atlikti valstybės pagalbos 
kontrolę, taip pat pranešimo reikalavimas 
pagal SESV 108 straipsnio 3 dalį.

Or. de
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Įžanginė dalis

Europos Sąjunga (ES), praėjus 60-čiai metų po Romos sutarčių pasirašymo, iš pradinės vien 
tik ekonominės sąjungos virto visą visuomenę apimančiu taikos projektu. Norint tęsti šį 
projektą ir atsižvelgiant į Europoje kylančius iššūkius, susijusius su nacionalistinėmis 
tendencijomis ir tendencijomis izoliuotis, taip pat į skeptišką ir ligi šiol priešišką nusistatymą 
Europos Sąjungos atžvilgiu, būtina puoselėti gyvą, gerą Europos Sąjungos valstybių narių 
kaimynystę. 

Europos teritorinio bendradarbiavimo idėja itin susijusi būtent su šia esmine mintimi ir svariai 
ir akivaizdžiai padeda europiečiams tarpvalstybiniu mastu vieniems kitus pažinti, kartu imtis 
spręsti problemas ir bendrai plėtoti ir kurti Europą. Tokiu būdu pamažu įveikiamos sienų 
kuriamos kliūtys (taip pat ir visų pirma europiečių galvose), o pasienio regionai tampa 
bendruomenėmis, kuriose Europa įsikūnija ir išgyvenama kasdienybėje.

Taip praėjusiais dešimtmečiais Europos teritorinis bendradarbiavimas neginčijamai prisidėjo 
prie Europos vienijimosi ir, griaudamas sienas bei šalindamas biurokratines kliūtis, kasdienį 
sambūvį nepaisant sienų padarė aktyvesnį ir supaprastino. Todėl pranešėjas labai džiaugiasi 
dėl to, kad Europos Komisija, pateikdama savo naują reglamento projektą dėl paramos po 
2020 m. laikotarpiu skyrimo, patvirtino, jog Europos teritorinis bendradarbiavimas kuria 
svarią pridėtinę vertę.

Vis dėlto, pranešėjo nuomone, nepaisant patrauklių projektų rėmimo nuostatų, nepilnai 
išnaudojamos Europos teritorinio bendradarbiavimo galimybės, nes galimiems naudos 
gavėjams tenkantys administraciniai reikalavimai, taip pat tokie reikalavimai 
įgyvendinančioms institucijoms kelia tam tikrą susirūpinimą. Iš tiesų, šie reikalavimai didėjo 
sulig kiekvienu paramos laikotarpiu, šiuo metu jie yra tokie, kad kai kurie susidomėję 
subjektai, pamatę juos, net neteikia prašymo. Sykiu susidaro įspūdis, kad tam tikrose Europos 
teritorinio bendradarbiavimo programose yra neproporcingai daug patyrusių prašymų teikėjų. 
Jei norima, kad Europos teritorinis bendradarbiavimas vėl atitiktų savo tikrąją paskirtį ir 
tikslingai puoselėtų europietišką mintį, reikia užtikrinti, kad visiems dalyviams vėl būtų 
paprasčiau rengti ir įgyvendinti programas paramos po 2020 m. teikimo laikotarpiu. 

Tokiomis aplinkybėmis pranešėjas nurodo jau priimtą ir ES biudžetui skirtą „Omnibus“ 
reglamentą, kuriuo buvo siekiama supaprastinti lėšų išmokėjimą, panaudojimą ir 
apskaičiavimą, tačiau nebuvo sumažinti kontrolės dėl tikslinio lėšų panaudojimo reikalavimai, 
ir kuris bus pradėtas taikyti nuo 2019 m. sausio 1 d. Pranešėjas ypač pabrėžia tai, kad pagal 
naujas nuostatas bus paprasčiau taikyti taisykles dėl fiksuotųjų sumų, bus paprastesnė išlaidų 
apmokėjimo tvarka, mažiems naudos gavėjams bus paprasčiau gauti finansavimą, taip pat bus 
vengiama atlikti daugybines kontroles, bus geriau panaudojamos lėšos, siekiant informuoti 
visuomenę apie sėkmingus projektus ir investicijas regionuose.

Be to, pranešėjas palankiai vertina Komisijos pateiktas supaprastintas nuostatas pasiūlymuose 
dėl naujojo Bendrųjų nuostatų reglamento, naujo ERPF ir naujo Europos teritorinio 
bendradarbiavimo reglamento ir yra įsitikinęs, kad jos padarys norimą poveikį. 
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2. Būsimų Europos teritorinio bendradarbiavimo programų komponentų taikymo sritis 

Pranešėjas teigiamai vertina tai, kad plėtojant Europos teritorinį bendradarbiavimą bus 
tęsiamos tarptautinės, tarpvalstybinės ir tarpregionines bendradarbiavimo programos. 
Kiekviena iš šių programų yra reikalinga ir, pranešėjo nuomone, reikėtų išlaikyti 
pasiteisinusias programų taikymo sritis. Tačiau pranešėjas mano, kad Komisijos projekte 
nepakankamai atspindėtas esminis pasienio regionų vaidmuo, todėl jis siūlo asignavimus 
perskirti į 1 tarpvalstybinio bendradarbiavimo komponentą. Sykiu pranešėjas yra įsitikinęs, 
jog reikia užtikrinti, kad jūrų srities bendradarbiavimą ir ateityje būtų galima vykdyti pagal 
1 komponentą, netgi jei regionai nėra vienas su kitu tvirtai susiję per jūrą.

Pranešėjas neigiamai vertina naują – 5-ą – tarpregioninių investicijų į inovacijas komponentą, 
nes šiomis inovacijomis į investicijas siekiami tikslai nelabai susiję su sanglaudos politika. Be 
to, tai, kad Komisija šiam 5-am komponentui pasiūlė taikyti tiesioginio valdymo principą, 
prieštarauja Europos teritorinio bendradarbiavimo programų vietos lygmens idėjai. 

3. Europos teritoriniam bendradarbiavimui skirti asignavimai

Pranešėjas nesutinka su numatytu lėšų sumažinimu pasiteisinusioms ir veiksmingoms 
tarpvalstybinio, tarptautinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo programoms, todėl jis siūlo 
2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiu 1–4 komponento Europos 
teritorinio bendradarbiavimo programoms skirtus asignavimus padidinti iki bent 3 % visų 
ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos fondo lėšų. 

Šiuo atveju pranešėjas vėl norėtų atkreipti dėmesį į esminį pasienio teritorijų vaidmenį ir 
būtiną tarpvalstybinio bendradarbiavimo (1 komponentas) vaidmenį, todėl šiam komponentui 
jis siūlo skirti didžiausią asignavimą – 73,8 %. 

Dėl investicijų į inovacijas pranešėjas mano, kad dėl šiam komponentui Komisijos skirtos 
didelės sumos jokiu būdu neturėtų būti skiriama mažiau lėšų kitiems Europos teritorinio 
bendradarbiavimo komponentams. Tačiau pranešėjas mano, kad esant tam tikroms 
aplinkybėms būtų galima skirti papildomą 0,3 % dydžio visų ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos fondo lėšų biudžetą. 

4. Europos teritorinio bendradarbiavimo programų turinys ir koncentracija

Pranešėjui iš esmės priimtina idėja dėl iš ERPF „pasiskolintų“ penkių politinių tikslų ir dviejų 
INTERREG būdingų tikslų „geresnis INTERREG valdymas“ ir „saugesnė ir labiau apsaugota 
Europa“. Pranešėjas neigiamai vertina nelanksčias nuostatas dėl to, kad bent 15 % visų lėšų 
turi būti išleista dviem INTERREG specialiesiems tikslams, nes tai praktiškai gali apsunkinti 
programų planavimą ir valdymą. 

5. Mažų projektų fondai

Europos teritorinio bendradarbiavimo esmė slypi idėjoje nepaisant sienų suburti žmones ir 
taip gerinti Europos Sąjungos integraciją. Būtent žmonių tarpusavio ryšiais pagrįsti projektai 
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ir nedidelės apimties projektai suburia vietos žmones ir yra itin svarbūs pasienio teritorijų 
vystymuisi. Prašymus paprastai teikia pilietinės visuomenės veikėjai. Šie projektai ypač 
išsiskiria nedidele finansine projekto apimtimi ir atitinkamai maža paramos suma. Norint, kad 
ir ateityje būtų galima sėkmingai įgyvendinti nedidelės apimties projektus, neatidėliojant 
reikėjo paprastesnių nuostatų, aiškių taisyklių ir tiesioginio nedidelės apimties projektų 
įtvirtinimo reglamentuose. Pranešėjas labai teigiamai vertina dabartiniame Komisijos 
reglamento projekte nurodytą galimybę įsteigti INTERREG programoms skirtą nedidelės 
apimties projektų fondą. Tačiau reikėtų numatyti lankstesnį šio nedidelės apimties projektų 
fondo valdymą. Be to, turėtų būti galima sukurti daugiau atskiroms programoms skirtų 
nedidelės apimties projektų fondų. 

Tolesnėse konsultacijose reikia išsiaiškinti, kokį poveikį tiesioginis administracinės naštos 
supaprastinimas ir mažinimas dėl Komisijos pasiūlytų nuostatų turės galutiniams naudos 
gavėjams – žmonių tarpusavio ryšiais pagrįstiems projektams ir nedidelės apimties 
projektams. 

6. Bendro finansavimo dydis

Pranešėjas apgailestauja dėl Komisijos pasiūlymo sumažinti INTERREG programoms skirtą 
didžiausią bendro finansavimo procentinę dalį. Pranešėjas mano, kad pasiūlytas 70 % dydis 
yra nepakankamas ir vietoj jo siūlo šį dydį padidinti iki 85 %. Bendro finansavimo dydžiai 
turėtų būti lankstūs ir nustatomi atsižvelgiant į atitinkamai kiekvienos programos teritorijos 
poreikius. 

7. Išankstinis finansavimas

Pranešėjas mano, kad dėl sumažinto, lyginant su 2014–2020 m., išankstinio finansavimo 
dydžio tam tikroms programoms kils finansinių sunkumų, nes ypač programavimo laikotarpio 
pradžioje patiriama daugiau su programos sukūrimu ir pradėjimu vykdyti susijusių išlaidų. 
Išankstinio finansavimo taisyklėmis reikėtų deramai atsižvelgti į Europos teritorinio 
bendradarbiavimo ypatumus, todėl pranešėjas savo pranešimo projekte siūlo visų pirma 
paramos teikimo laikotarpio pradžioje numatyti didesnį išankstinį finansavimą.

8. Rodikliai

Pranešėjas iš esmės palankiai vertina su INTERREG susijusius specifinius rodiklius 
bendradarbiavimo programų rezultatams ir Europos pridėtinei vertei išmatuoti. Tačiau gali 
būti, kad pasiūlyti rodikliai netinka tarptautinio, tarpvalstybinio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo pridėtinei vertei vykstant procesui nustatyti, taigi, ir teigiamoms valdymo 
paskatoms sukurti. Vykstant diskusijoms gali pasirodyti reikalinga atitinkamai pakoreguoti 
rodiklius arba suteikti daugiau veiksmų erdvės programoms.

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

Pranešėjas, remdamasis per praėjusius paramos teikimo laikotarpius sukaupta patirtimi, 
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norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dėl Komisijos pasiūlyto grįžimo prie taisyklės „n+2“ 
(anksčiau taisyklė „n+3“) visoje Europoje gali kilti asignavimų sumažėjimo grėsmė, nes 
susidarius tam tikroms aplinkybėms negalima pakankamai greitai pasinaudoti lėšomis. 
Galimai sumažinus teikiamą bendrą lėšų sumą ir sumažinus ES bendro finansavimo dydžius 
regionams Europos teritorinio bendradarbiavimo srityje gali susidaryti daugialypė našta. 

10. Valstybės pagalbos sistemos

Daugelį metų svarbus ES sanglaudos politikos prioritetas yra skatinti Europos teritorinį 
bendradarbiavimą. Bendrajame bendrosios išimties reglamente jau panaikintas reikalavimas 
pranešti apie MVĮ teikiamą paramą prisidedant prie Europos teritorinio bendradarbiavimo 
srities projektų išlaidų. Specialios nuostatos dėl regioninės valstybės pagalbos, skirtos visų 
dydžių įmonių vykdomoms investicijoms, taip pat yra įtrauktos į 2014–2020 m. regioninės 
valstybės pagalbos gaires ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento regioninės pagalbos 
skirsnį. 

Pranešėjas mano, kad valstybės pagalbos teikimas Europos teritorinio bendradarbiavimo 
projektams yra suderinamas su vidaus rinka ir turėtų mažai įtakos valstybių narių 
konkurencijai ir prekybai. Todėl pranešėjas siūlo Europos teritorinio bendradarbiavimo 
programas iš esmės laikyti su valstybės pagalbos teikimu nesusijusiomis programomis ir 
atitinkamai neatlikinėti išsamių tikrinimų dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo. 

11. Laikotarpio vidurio peržiūra 

Numatytai laikotarpio vidurio peržiūrai ir galimiems daugiašalių INTERREG programų 
priderinimams reikia daug didesnės apimties derinimo procesų. Pranešėjas atkreipia dėmesį į 
tai, kad dėl tokių nuostatų neturėtų būti apsunkintas arba uždelstas projektų rėmimas antroje 
programos dalyje. 
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