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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos būsimosios sanglaudos politikos 
gairės 2014–2020 m. laikotarpiui pirmoje dalyje išdėstytos bendrosios nuostatos, taikomos 
visoms Europos struktūrinėms priemonėms, įtrauktoms į Bendrąją strateginę programą.

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos socialinis fondas (ESF), Sanglaudos 
fondas (SF), Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūros reikalų ir 
žuvininkystės fondas (EJRŽF) būsimuoju programavimo laikotarpiu sieks strateginių tikslų, 
kurie papildo tikslus, nustatytus strategijoje „Europa 2020“.

EŽŪFKP bus paragintas artimiausioje ateityje prisidėti prie pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos įgyvendinimo, papildant kitas bendros žemės ūkio politikos, sanglaudos 
politikos ir žuvininkystės politikos priemones.

Nuomonės referentas džiaugiasi šiuo nauju požiūriu, kuriuo siekiama sustiprinti strateginio ir 
integruoto programavimo procesą bei prisiderinti prie strategijos „Europa 2020“; vis dėlto jis 
mano esant būtina iš dalies pakeisti teisės akto tekstą siekiant geriau apibrėžti prioritetus ir 
vykdančiuosius subjektus bei išvengti bet kokių veiksnius, dėl kurių jis galėtų būti neteisingai 
aiškinamas arba sumažėtų visos sanglaudos politikos veiksmingumas.

Toliau apibendrinsime pagrindinius nuomonės referento pasiūlytus Komisijos reglamento 
pasiūlymo pakeitimus.

1. Paramos telkimas pagal temas

Per naująjį struktūrinio programavimo laikotarpį, sanglaudos politika tampa pagrindine 
investavimo priemone paremti strategijoje „Europa 2020“ apibrėžtus svarbiausius ES 
prioritetus.

Nuomonės referentas palankiai vertina principą paramą telkti pagal pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslus; vis dėlto jis baiminasi, kad lankstumo trūkumas 
pasirenkant tikslus gali sukelti diskusijų dėl sanglaudos politikai būdingo požiūrio „iš apačios 
į viršų“, kuriuo remiantis ją galima orientuoti pagal atskirų regionų – tikrų su vietos realijomis 
glaudžiai susijusių plėtros varomųjų veiksnių – reikmes.

2. Daugiapakopis valdymas

Pasiūlyme dėl reglamento numatyta nauja priemonė – partnerystės sutartis. Tai dokumentas, 
kuriame, be kita ko, apibrėžiama valstybės narės strategija ir prioritetai bei veiksmingo ir 
tausaus Bendrosios strateginės programos lėšų panaudojimo būdai. Partnerystės sutartį 
parengia valstybė narė, bendradarbiaudama su pasiūlymo 5 straipsnyje nurodytais partneriais.

Nuomonės referentas mano, kad Komisijos siūloma valdymo sistema, kai rengiant 
partnerystės sutartį pasitelkiama teritorinė ir vietos partnerystė, neatitinka subsidiarumo 
principo.

Konkrečiai subjektai, kurie yra vieni pagrindinių sanglaudos politikos adresatų ir 
įgyvendintojų – valstybių narių vietos ir regioninės valdžios institucijos – įgyja tokį pat 
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vaidmenį, kokį atlieka ekonominiai bei socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės 
asociacijos. Kitaip tariant, jų vaidmuo suvienodinamas taip, kad neatitinka tos atsakomybės, 
kurią sanglaudos politikoje prisiima vietos ir regioninės valdžios institucijos.

Remdamasis šiais samprotavimais, nuomonės referentas vis dėlto prašo labiau įtraukti vietos 
valdžios institucijas ir, ypač, regioninės valdžios institucija.

3. Makroekonominės sąlygos

Savo pasiūlyme Komisija numato stiprinti makrofinansų sąlygas reglamentuojančias 
nuostatas, nes jomis, in ultima ratio, dalinis arba visiškas lėšų skyrimas saistomas su naujų 
Augimo ir stabilumo pakto taikymo priemonių paisymu.

Nuomonės referentas griežtai pasisako prieš tokią nuostatą, todėl siūlo ją išbraukti. Gali kilti 
pavojus, kad dėl makroekonominių sąlygų vietos ir regioninės valdžios institucijoms tektų 
visa atsakomybė už sąlygų nesilaikymą vykdant valstybių narių makroekonominės 
konvergencijos veiksmus, nors už tai atsako pačios valstybės narės.  

4. Veiklos lėšų rezervas

Komisijos pasiūlyme numatoma kiekvienoje valstybėje narėje įsteigti veiklos lėšų rezervą, 
kurį sudarytų 5 proc. visų jai skirtų lėšų. Ši lėšų dalis liktų įšaldyta visą programavimo 
laikotarpį, kol Komisija 2019 m. atliks rezultatų analizę.

Nuomonės referentas prieštarauja šiai nuostatai, bijodamas, kad taikant tokį mechanizmą, 
valstybės narės, siekdamos pasinaudoti papildomu finansavimu, paskutinės analizės metu gali 
užsibrėžti labai kuklius, todėl lengvai pasiekiamus rezultatus.

5. Bendroji strateginė programa

Bendrojoje strateginėje programoje nurodyti Europos Sąjungos bendrieji tikslai, pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo siekiai bei fondų koordinavimo priemonės. Pasiūlyme 
Komisija numato, kad šis svarbus strateginis dokumentas bus priimtas deleguotuoju aktu.

Nuomonės referentas mano, kad siūlomas Bendrosios strateginės programos teisinis pobūdis 
yra netinkamas; deleguotaisiais aktais teisės aktų leidėjas suteikia Komisijai įgaliojimą priimti 
bendro pobūdžio ne teisėkūros procedūra priimtus aktus, kuriais papildomos arba iš dalies 
pakeičiamos tam tikros neesminės teisėkūros procedūra priimto akto dalys.

Todėl nuomonės referentas prašo Bendrąją strateginę programą priimti taikant įprastą 
teisėkūros procedūrą ir paversti ją specialiu reglamento priedu.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą įtraukti į 
savo pranešimą šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija deleguotuoju aktu turėtų 
patvirtinti Bendrą strateginę programą, 
kurioje pagal Sąjungos tikslus nustatomi 
pagrindiniai BSD fondų veiksmai, kad 
valstybėms narėms ir regionams būtų 
nurodyta aiškesnė strateginė programavimo 
kryptis. Bendra strategine programa turėtų 
būti sudarytos palankesnės sąlygos 
koordinuoti Sąjungos intervenciją pagal 
BSD fondus ir kitas susijusias Sąjungos 
politikos sritis, ir priemones sektorių ir 
teritoriniu lygmenimis;

(14) Komisija deleguotuoju aktu turėtų 
patvirtinti šio reglamento Ia priede 
nurodytą Bendrą strateginę programą, 
kurioje pagal Sąjungos tikslus nustatomi 
pagrindiniai BSD fondų veiksmai, kad 
valstybėms narėms ir regionams būtų 
nurodyta aiškesnė strateginė programavimo 
kryptis. Bendra strategine programa turėtų 
būti sudarytos palankesnės sąlygos 
koordinuoti Sąjungos intervenciją pagal 
BSD fondus ir kitas susijusias Sąjungos 
politikos sritis ir priemones sektorių ir 
teritoriniu lygmenimis, atsižvelgiant į 
teritoriškumo ir daugiapakopio valdymo 
principą ir į SESV 349 straipsnyje 
įtvirtintus konkrečius atokiausių regionų 
požymius;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta
Bendra strategine programa kiekviena 
valstybė narė, bendradarbiaudama su 
partneriais ir Komisija, turėtų parengti 
partnerystės sutartį. Partnerystės sutartimi 
Bendroje strateginėje programoje 
nustatytos sudedamosios dalys turėtų būti 
priderintos prie nacionalinių sąlygų ir 
nustatyti tvirti įsipareigojimai BSD fondų 
programomis siekti Sąjungos tikslų;

(16) remdamasi Bendra strategine 
programa kiekviena valstybė narė, 
bendradarbiaudama su partneriais ir 
Komisija, turėtų parengti partnerystės 
sutartį. Partnerystės sutartimi Bendroje 
strateginėje programoje nustatytos 
sudedamosios dalys turėtų būti priderintos 
prie nacionalinių sąlygų ir nustatyti tvirti 
įsipareigojimai BSD fondų programomis 
siekti Sąjungos tikslų;

Pakeitimas 3
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos esminės 
sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante sąlygas.
Tai, ar šios ex ante sąlygos įvykdytos, 
turėtų vertinti Komisija, atlikdama 
partnerystės sutarties ir programų 
vertinimą. Neįvykdžius ex ante sąlygos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
sustabdyti mokėjimus programai;

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos esminės 
sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante sąlygas, 
kurios turinio požiūriu būtų glaudžiai 
susijusios su veiksmingu BSD fondų 
naudojimu ir kuriomis tam būtų daromas 
tiesioginis poveikis. Tai, ar šios ex ante 
sąlygos įvykdytos, turėtų vertinti Komisija, 
atlikdama partnerystės sutarties ir 
programų vertinimą. Neįvykdžius ex ante 
sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai sustabdyti mokėjimus 
programai;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų 
nustatyti veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti 
jį 2019 m., pasiekus veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų. Europos 
teritorinio bendradarbiavimo programos 
yra įvairialypės ir įgyvendinamos 
daugiašaliu pagrindu, todėl joms veiklos 
lėšų rezervas neturėtų būti nustatomas.
Nepasiekus didelės orientyrų arba tikslų 

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą.
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dalies, Komisijai turėtų būti suteikta 
galimybė sustabdyti mokėjimus programai 
arba programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba 
neveiksmingai;

Pagrindimas

Siūlymo išbraukti 18–20 straipsnius padarinys.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys,
užtikrins, kad BSD fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSD 
fondų paramą būtų galima perskirstyti 
šalies ekonominėms problemoms spręsti.
Šis procesas turi būti laipsniškas ir 
prasidėti nuo partnerystės sutarties ir 
programų keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSD 
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį.
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 

Išbraukta.
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atitinkamos valstybės narės ekonomikai.
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

Pagrindimas

Siūlymo išbraukti 21 straipsnį padarinys.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
programos kokybę ir struktūrą, ir patikrinti, 
ar tikslai ir uždaviniai gali būti pasiekti, 
turėtų būti atliekamas veiksmų programos 
ex ante vertinimas;

(33) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
programos kokybę ir struktūrą, ir patikrinti, 
ar tikslai ir uždaviniai gali būti pasiekti ir 
yra suderinti su programavimo tikslais bei 
lėšų paskirstymu, turėtų būti atliekamas 
veiksmų programos ex ante vertinimas 
remiantis praeityje įgyta patirtimi;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kad kuo daugiau dėmesio būtų 
skiriama strategijos „Europa 2020“ 
rezultatams ir jos tikslų bei uždavinių 
įgyvendinimui, penki procentai išteklių, 
skirtų investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslui, turėtų būti 
atidėta kaip kiekvieno fondo ir kiekvienos 
valstybės narės regionų kategorijos 
veiklos lėšų rezervas;

Išbraukta.

Pakeitimas 8
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Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai neturėtų 
būti perkeliami tarp mažiau išsivysčiusių, 
pereinamojo laikotarpio ir labiau 
išsivysčiusių regionų, išskyrus tinkamai 
pagrįstas aplinkybes, susijusias su vieno 
arba kelių teminių tikslų įgyvendinimu, ir 
ne daugiau kaip 2 proc. viso tos kategorijos 
regionui skirto asignavimo;

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai paprastai
neturėtų būti perkeliami tarp įvairių
regionų, išskyrus tinkamai pagrįstas 
aplinkybes, susijusias su vieno arba kelių 
teminių tikslų įgyvendinimu, ir ne daugiau 
kaip 30 proc. viso tos kategorijos regionui 
skirto asignavimo;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų.
Visų pirma reikėtų sumažinti atliekamų 
auditų skaičių tais atvejais, kai visos 
tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas atlikus įgyvendinto veiksmo 
užbaigimo procedūras. Tam, kad 
Komisijos audito lygis atitiktų riziką, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
mažiau audituoti veiksmų programas, 
kurias įgyvendinant nenustatyta didelių 
trūkumų arba kurių audito institucija yra 
patikima;

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų.
Visų pirma turėtų būti atliekamas tik 
vienas auditas tais atvejais, kai visos 
tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 200 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas atlikus įgyvendinto veiksmo 
užbaigimo procedūras. Tam, kad 
Komisijos audito lygis atitiktų riziką, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
mažiau audituoti veiksmų programas, 
kurias įgyvendinant nenustatyta didelių 
trūkumų arba kurių audito institucija yra 
patikima;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis



PE483.804v02-00 10/33 AD\901582LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl elgesio kodekso, susijusio su 
tikslais ir kriterijais, pagal kuriuos būtų 
įgyvendinama partnerystė, tvirtinama 
Bendra strateginė programa ir nustatomi 
šie dalykai: papildomos augimo ir 
konkurencingumo rezervo skirstymo 
taisyklės, vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimo vietovės ir gyventojų 
skaičiaus apibrėžtys, išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių (ex ante vertinimas, 
išlaidų tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai, paramos derinimas, turto 
perdavimas ir valdymas, mokėjimo 
prašymai ir metinių finansavimo dalių 
kapitalizavimas), veiksmams, iš kurių 
gaunama pajamų, taikomos fiksuoto dydžio 
sumos apibrėžtis, valstybių narių 
atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 
ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
valdymo patikinimo deklaracijos pavyzdys, 
valdymo ir kontrolės sistemos valdymas, 
nacionalinio audito sąlygos, valdančiųjų ir 
tvirtinančiųjų institucijų akreditavimo 
kriterijai, bendrai priimtinos duomenų 
laikmenos, taikytinas finansinės pataisų 
dydis, priedų pakeitimai ir konkrečios 
priemonės, reikalingos norint palengvinti 
perėjimą nuo Reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 taikymo. Komisija taip 
pat turėtų būti įgaliota iš dalies keisti I ir 
IV priedus, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais;

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl elgesio kodekso, susijusio su 
tikslais ir kriterijais, pagal kuriuos būtų 
įgyvendinama partnerystė, ir nustatomi šie 
dalykai: papildomos augimo ir 
konkurencingumo rezervo skirstymo 
taisyklės, vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimo vietovės ir gyventojų 
skaičiaus apibrėžtys, išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių (ex ante vertinimas, 
išlaidų tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai, paramos derinimas, turto 
perdavimas ir valdymas, mokėjimo 
prašymai ir metinių finansavimo dalių 
kapitalizavimas), veiksmams, iš kurių 
gaunama pajamų, taikomos fiksuoto dydžio 
sumos apibrėžtis, valstybių narių 
atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 
ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
valdymo patikinimo deklaracijos pavyzdys, 
valdymo ir kontrolės sistemos valdymas, 
nacionalinio audito sąlygos, valdančiųjų ir 
tvirtinančiųjų institucijų akreditavimo 
kriterijai, bendrai priimtinos duomenų 
laikmenos, taikytinas finansinės pataisų 
dydis, priedų pakeitimai ir konkrečios
priemonės, reikalingos norint palengvinti 
perėjimą nuo Reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 taikymo. Komisija taip 
pat turėtų būti įgaliota iš dalies keisti I ir 
IV priedus, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) Komisijai turėtų būti suteikti  
įgaliojimai: dėl visų BSD fondų  
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos partnerystės sutartys, 
skirstomas veiklos lėšų rezervas ir dėl 
valstybių narių ekonominės politikos 
sustabdomi mokėjimai, o įsipareigojimų 
panaikinimo atveju – sprendimus iš dalies 
pakeisti sprendimų priėmimo programas;
dėl fondų – priimti sprendimus, kuriuose 
nustatomi regionai ir valstybės narės, 
atitinkantys investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo 
kriterijus, sprendimus dėl metinio 
įsipareigojimų asignavimų paskirstymo 
valstybėms narėms, sprendimus dėl 
kiekvienos valstybės narės Sanglaudos 
fondo asignavimų dalies, kuri turėtų būti 
skirta Europos infrastruktūros tinklų 
priemonei, sprendimus dėl kiekvienos 
valstybės narės struktūrinių fondų 
asignavimų dalies, kuri turėtų būti skirta 
paramos skurstantiems gyventojams maisto 
produktais priemonei, sprendimus, kuriais 
patvirtinamos ir iš dalies keičiamos 
veiksmų programos, sprendimus dėl 
didelės apimties projektų, sprendimus dėl 
bendrų veiksmų planų, sprendimus, kuriais 
sustabdomi mokėjimai ir atliekamos 
finansinės pataisos;

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai: dėl visų BSD fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos partnerystės sutartys, 
o įsipareigojimų panaikinimo atveju –
sprendimus iš dalies pakeisti sprendimų 
priėmimo programas; dėl fondų – priimti 
sprendimus, kuriuose nustatomi regionai ir 
valstybės narės, atitinkantys investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą
tikslo kriterijus, sprendimus dėl metinio  
įsipareigojimų asignavimų paskirstymo 
valstybėms narėms, sprendimus dėl 
kiekvienos valstybės narės Sanglaudos 
fondo asignavimų dalies, kuri turėtų būti 
skirta Europos infrastruktūros tinklų 
priemonei, sprendimus dėl kiekvienos 
valstybės narės struktūrinių fondų 
asignavimų dalies, kuri turėtų būti skirta 
paramos skurstantiems gyventojams maisto 
produktais priemonei, sprendimus, kuriais 
patvirtinamos ir iš dalies keičiamos 
veiksmų programos, sprendimus dėl 
didelės apimties projektų, sprendimus dėl 
bendrų veiksmų planų, sprendimus, kuriais 
sustabdomi mokėjimai ir atliekamos 
finansinės pataisos;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. BSD fondų parama teikiama pagal 
daugiametes programas, papildant
nacionalinę, regioninę ir vietos 
intervencinę veiklą, skirtą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijai įgyvendinti, atsižvelgiant į 

1. BSD fondų parama teikiama pagal 
daugiametes programas, kurios padeda 
kurti sąveiką ir papildo nacionalinę, 
regioninę ir vietos intervencinę veiklą, 
skirtą Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijai įgyvendinti, 
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integruotąsias gaires, konkrečioms šalims 
skirtas rekomendacijas pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir susijusias Tarybos 
rekomendacijas, priimtas pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį.

atsižvelgiant į integruotąsias gaires, 
konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas 
pagal Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir 
susijusias Tarybos rekomendacijas, 
priimtas pagal Sutarties 148 straipsnio 
4 dalį.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. BSD fondų parama įgyvendinama 
Komisijai ir valstybėms narėms glaudžiai 
bendradarbiaujant.

3.BSD fondų parama įgyvendinama 
Komisijai ir valstybėms narėms glaudžiai 
bendradarbiaujant pagal subsidiarumo 
principą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal savo atitinkamos atsakomybės 
sritis Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad BSD fondų veikla būtų koordinuojama 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos 
politikos sritimis ir priemonėmis, taip pat 
įgyvendinamomis pagal Sąjungos išorės 
veiksmus.

6. Pagal savo atitinkamos atsakomybės 
sritis Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad BSD fondų veikla būtų koordinuojama 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos 
politikos sritimis ir priemonėmis, taip pat 
įgyvendinamomis pagal Sąjungos išorės 
veiksmus, ir pagal SESV 208 straipsnį 
užtikrina politikos suderinamumą 
vystymosi labui.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl kiekvienos partnerystės sutarties ir 1. Dėl kiekvienos partnerystės sutarties ir 
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kiekvienos programos valstybė narė
užmezga partnerystės ryšius su šiais 
partneriais:

kiekvienos programos valstybės narės ir 
regioninės ir vietos valdžios institucijos 
užmezga partnerystės ryšius su šiais 
partneriais:

(a) kompetentingomis regioninėmis, 
vietos, miesto ir kitomis valdžios 
institucijomis,

(a) kitomis valdžios institucijomis,

(b) ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
ir

(b) ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
ir

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

Pagrindimas

Regioninės ir vietos valdžios institucijos ir valstybės narės partnerystėje dalyvauja 
vienodomis sąlygomis.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą, taip pat kitomis įstaigomis, pvz., 
socialinę įtrauktį skatinančiomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir 
kultūros, švietimo ir jaunimo politikos 
srityse aktyviai veikiančiomis 
organizacijomis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybė narė arba kompetentinga 
subnacionalinio lygmens valdžios 
institucija į partnerystę įtraukia tas 
institucijas, organizacijas ir grupes, 
kurios galėtų daryti įtaką programų 
įgyvendinimui arba kurioms programų 
įgyvendinimas galėtų daryti įtaką.
Ypatingas dėmesys skiriamas grupėms, 
kurios galėtų nukentėti nuo programos ir 
kurios gali patirti sunkumų siekdamos 
daryti įtaką programai, visų pirma 
labiausiai pažeidžiamoms ir socialiai 
atskirtoms grupėms.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai dalyvauja valstybėms narėms 
rengiant partnerystės sutartis ir pažangos 
ataskaitas bei rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas. Partneriai 
dalyvauja programų stebėsenos 
komitetuose.

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai, atstovaujantys įvairiems 
teritoriniams lygmenims valstybėse 
narėse, dalyvauja valstybėms narėms ir 
kompetentingoms subnacionalinio 
lygmens valdžios institucijoms visuose 
etapuose rengiant partnerystės sutartis ir 
pažangos ataskaitas bei visuose etapuose
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
programas. Partneriai dalyvauja programų 
stebėsenos komitetuose.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
stiprinami partnerių gebėjimai 
veiksmingai dalyvauti partnerystėje ir 
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viešų konsultacijų procesuose.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BSD fondų tikslų siekiama atsižvelgiant į 
tvarų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą 
siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, kaip 
nurodyta Sutarties 11 ir 19 straipsniuose, 
atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“.

BSD fondų tikslų siekiama atsižvelgiant į 
integruotą tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 
19 straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“ ir vengiant ateityje 
Europos visuomenei teksiančių išorės 
išlaidų.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
rengiant ir įgyvendinant partnerystės 
sutartis ir programas būtų skatinama 
laikytis aplinkosaugos reikalavimų, išteklių 
naudojimo veiksmingumo, klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo, atsparumo 
nelaimėms ir rizikos prevencijos bei 
valdymo principų. Valstybės narės teikia 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams įgyvendinti, taikydamos 
Komisijos nustatytą metodiką. Komisija šią 
metodiką patvirtina įgyvendinimo aktu. Šis 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
143 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
rengiant ir įgyvendinant partnerystės 
sutartis ir programas būtų skatinama 
laikytis aplinkosaugos reikalavimų, išteklių 
naudojimo veiksmingumo, klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo, atsparumo 
nelaimėms ir rizikos prevencijos bei 
valdymo principų. Valstybės narės teikia 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams įgyvendinti, taikydamos 
Komisijos nustatytą metodiką. Komisija šią 
metodiką patvirtina įgyvendinimo aktu. Šis 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
143 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Taip pat 
užtikrinamas tvarumas išsaugant esamas 
ir kuriant naujas darbo vietas.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) aplinkosauga ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo skatinimas;

(6) aplinkosauga, kultūros paveldo 
apsauga ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo skatinimas;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išnagrinėjusi konkrečius teminius tikslus 
kiekviena valstybė narė nustato visų pagal 
kiekvieną tikslą taikomų paramos 
priemonių pobūdį ir apimtį.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima skatinti darnų, 
subalansuotą ir tvarų Sąjungos vystymąsi, 
Bendra strategine programa pagal
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslus ir uždavinius
nustatomi BSD fondų pagrindiniai 
veiksmai.

Kad būtų galima skatinti darnų, 
subalansuotą ir tvarų Sąjungos vystymąsi, 
Ia priede nustatyta Bendra strategine 
programa numatomas BSD fondų 
koordinavimas, siekiant Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslų ir uždavinių.

Pagrindimas

Horizontalus pakeitimas. Jeigu šis pakeitimas bus priimtas, nuorodos į Bendrą strateginę 
programą visame tekste bus pakeistos nuorodomis į naująjį priedą.

Bendra strateginė programa įtraukiama į pagrindinį teisės aktą.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotąjį aktą pagal 142 straipsnį dėl
Bendros strateginės programos per 
3 mėnesius nuo šio reglamento priėmimo.

Bendra strateginė programa nustatyta Ia 
priede.

Jeigu Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija iš esmės 
pasikeičia, Komisija Bendrą strateginę 
programą peržiūri ir, kai tinkama, 
deleguotuoju aktu pagal 142 straipsnį 
priima atnaujintą bendrą strateginę 
programą.

Jeigu Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija iš esmės 
pasikeičia, Komisija Bendrą strateginę 
programą peržiūri ir, kai tinkama, 
deleguotuoju aktu pagal 142 straipsnį iš 
dalies pakeičia Ia priede nustatytą bendrą 
strateginę programą.

Per 6 mėnesius nuo atnaujintos Bendros 
strateginės programos priėmimo valstybės 
narės, kai reikia, teikia savo partnerystės 
sutarčių ir programų pakeitimus, kad 
užtikrintų jų derėjimą su atnaujinta bendra 
strategine programa.

Per 6 mėnesius nuo atnaujintos Bendros 
strateginės programos priėmimo valstybės 
narės, kai reikia, teikia savo partnerystės 
sutarčių ir programų pakeitimus, kad 
užtikrintų jų derėjimą su atnaujinta bendra 
strategine programa.

Pagrindimas

Horizontalus pakeitimas. Jeigu šis pakeitimas bus priimtas, nuorodos į Bendrą strateginę 
programą visame tekste bus pakeistos nuorodomis į naująjį priedą.

Bendra strateginė programa įtraukiama į pagrindinį teisės aktą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė parengia 
2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 
31 d. laikotarpio partnerystės sutartį.

1. Kiekviena valstybė narė kartu su savo 
vietos ir regioninėmis valdžios 
institucijomis parengia 2014 m. sausio 
1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpio 
partnerystės sutartį.
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Pagrindimas

Kadangi regioninės ir vietos valdžios institucijos finansuoja ir administruoja sanglaudos 
politiką, jos turi visiškai dalyvauti rengiant šią politiką, derantis dėl jos, ją įgyvendinant ir 
keičiant.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybėse narėse, kurių nacionalinės 
teisės aktais arba administracinėmis 
nuostatomis vietos ir regioninėms valdžios 
institucijoms suteikiamas įgaliojimas 
administruoti veiklos programas, šios 
vietos ir regioninės valdžios institucijos 
visiškai dalyvauja rengiant partnerystės 
sutartį.

Pagrindimas

Kadangi regioninės ir vietos valdžios institucijos finansuoja ir administruoja sanglaudos 
politiką, jos turi visiškai dalyvauti rengiant šią politiką, derantis dėl jos, ją įgyvendinant ir 
keičiant.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena valstybė narė savo 
partnerystės sutartį pateikia Komisijai per 3
mėnesius nuo Bendros strateginės 
programos priėmimo.

4. Kiekviena valstybė narė savo 
partnerystės sutartį pateikia Komisijai per 5
mėnesius nuo Bendros strateginės 
programos priėmimo.

Pagrindimas

Būtina numatyti ilgesnį terminą atsižvelgiant į prašomos informacijos kiekį ir tikslumą, į tai, 
kad programos turi būti pateiktos tuo pat metu kaip partnerystės sutartis (kaip numatoma 23 
straipsnio 3 dalyje), ir į būtinybę užtikrinti veiksmingą bei aktyvią partnerystę.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Prieš pateikiant Komisijai partnerystės 
sutartį dėl jos turi būti viešai 
konsultuojamasi.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio a punkto iv įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iv) Sąjungos paramos iš kiekvieno BSD 
fondo preliminarus paskirstymas 
nacionaliniu lygmeniu pagal teminius 
tikslus, taip pat visa preliminari paramos, 
numatytos klimato kaitos tikslams, suma;

(iv) Sąjungos paramos iš kiekvieno BSD 
fondo preliminarus paskirstymas 
nacionaliniu lygmeniu pagal teminius 
tikslus, laikantis konkrečiuose 
reglamentuose dėl BSD fondų nustatytų 
prioritetų, taip pat visa preliminari 
paramos, numatytos klimato kaitos 
tikslams, suma;

Pagrindimas

Per įprastą teisėkūros procedūrą priimti reglamentai dėl pavienių BSD fondų negali 
prieštarauti partnerystės sutartyse nustatytiems prioritetams.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) integruotą požiūrį tenkinant specifinius 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikius, ypač daug 

(c) integruotą požiūrį tenkinant specifinius 
regionų, kuriuose yra geografinių 
vietovių, kurios yra labiausiai paveiktos 
skurdo, arba su demografinėmis 
problemomis susiduriančių regionų arba 
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dėmesio skiriant atkreipiant marginalioms 
bendruomenėms, įskaitant, kai tinkama, 
preliminarų lėšų paskirstymą 
atitinkamiems BSD fondams;

tikslinių grupių, kurios patiria didžiausią 
diskriminavimo arba atskirties riziką, 
poreikius, ypač daug dėmesio skiriant 
marginalioms bendruomenėms, įskaitant, 
kai tinkama, preliminarų lėšų paskirstymą 
atitinkamiems BSD fondams;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą dėl partnerystės sutarties 
patvirtinimo ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo tos dienos, kai valstybė narė 
ją pateikė, jeigu į Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta. Partnerystės sutartis 
įsigalioja ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 
1 d.

2. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą dėl partnerystės sutarties 
patvirtinimo ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo tos dienos, kai valstybė narė 
ją pateikė, jeigu į Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta. Partnerystės sutartis 
įsigalioja ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 
1 d. Savo sprendime Komisija atsiskaito 
už realų regioninių ir vietos valdžios 
institucijų dalyvavimą, nes jos pagal 
kiekvienos valstybės narės institucijų 
sistemą pasirašo partnerystės sutartį.

Pagrindimas

Regioninės ir vietos valdžios institucijos ir valstybės narės partnerystėje dalyvauja 
vienodomis sąlygomis.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai tinkama, Komisija įgyvendinimo 
aktais gali priimti sprendimą, kuriuo 
valstybėms narėms būtų suteikiama 
galimybė pradėti įgyvendinti konkrečias 
BSD programas, kol partnerystės sutartis 
dar nepatvirtinta. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 143 straipsnio 3 dalyje 
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nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais Komisijai turėtų būti suteikiama galimybė leisti iš dalies įgyvendinti 
konkrečius fondus, net jei partnerystės sutartyse numatytos tvirtinimo sąlygos nėra visiškai 
įvykdytos.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai valstybė narė konkrečius fondus 
įgyvendina naudodama daugiau nei vieną 
programą, partnerystės sutartį galima 
keisti po to, kai patvirtinama tos valstybės 
narės naujausia programa.

Pagrindimas

Įgyvendindamos Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai federacinės valstybės narės 
paprastai, užuot naudojusios vieną nacionalinę programą, naudoja keletą regioninių 
programų. Derėtų numatyti supaprastintą partnerystės sutarties keitimo tvarką, kuria galėtų 
pasinaudoti federacinės valstybės narės. Priešingu atveju, keičiant bendrą regioninę 
programą, atsižvelgiant į komunikate pateiktas pastabas taip pat gali prireikti keisti 
partnerystės sutartį taikant administraciniu požiūriu sudėtingą procedūrą, aprašytą 15 
straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, vadovaudamosi 
konkretiems fondams taikomomis 
taisyklėmis, teikdamos paramą daugiausia 
dėmesio skiria veiksmams, teikiantiems 
didžiausią papildomą naudą siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos, sprendžiant konkrečiai 
šaliai skirtose rekomendacijose pagal 

Valstybės narės, vadovaudamosi 
konkretiems fondams taikomomis 
taisyklėmis, teikdamos paramą daugiausia 
dėmesio skiria veiksmams, teikiantiems 
didžiausią papildomą naudą siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos, sprendžiant konkrečiai 
šaliai skirtose rekomendacijose pagal 
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Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir susijusiose 
Tarybos rekomendacijose, priimtose pagal 
Sutarties 148 straipsnio 4 dalį, nurodytas 
problemas, ir atsižvelgiant į nacionalinius 
ir regioninius poreikius.

Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir susijusiose 
Tarybos rekomendacijose, priimtose pagal 
Sutarties 148 straipsnio 4 dalį, nurodytas 
problemas, ir atsižvelgiant į nacionalinius 
ir regioninius poreikius, taip pat į 
subsidiarumo ir daugiapakopio valdymo 
principus.

Pagrindimas

Regioninės ir vietos valdžios institucijos ir valstybės narės partnerystėje dalyvauja 
vienodomis sąlygomis.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienam BSD fondui taikomos ex 
ante sąlygos nustatomos konkrečiam 
fondui skirtose taisyklėse.

1. Kiekvienam BSD fondui taikomos ex 
ante sąlygos nustatomos konkrečiam 
fondui skirtose taisyklėse. Šios ex ante
sąlygos turinio požiūriu turėtų būti 
būtinai glaudžiai susijusios su veiksmingu 
BSD fondų įgyvendinimu.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Veiklos rezultatų rezervas

5 proc. kiekvienam BSD fondui ir 
valstybei narei skirtų išteklių, išskyrus 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skirtus išteklius ir EJRŽF 
reglamento V antraštinei daliai 
įgyvendinti skirtus išteklius, sudaro 
veiklos lėšų rezervą, skirstytiną pagal 
20 straipsnio nuostatas.
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išbraukiamas veiklos lėšų rezervas, kuris programavimui atneštų mažai 
pridėtinės naudos ir kurį būtų labai sunku įgyvendinti.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.
Veiklos rezultatų rezervo skirstymas

1. Jeigu per 2017 m. įgyvendinimo 
rezultatų peržiūrą paaiškėja, kad pagal 
programos prioritetą nustatyti 2016 m.
orientyrai nepasiekti, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms pateikia 
rekomendacijas.
2. Remdamasi 2019 m. atlikta peržiūra 
Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą dėl kiekvieno BSD fondo ir 
valstybių narių programų ir prioritetų, 
kurių orientyrai pasiekti. Valstybės narės 
teikia pasiūlymą dėl veiklos rezultatų 
rezervo paskirstymo tame Komisijos 
sprendime nurodytoms programoms ir 
prioritetams. Komisija tvirtinta atitinkamų 
programų pakeitimus, laikydamasi 
26 straipsnio nuostatų. Jeigu valstybė 
narė nepateikia informacijos pagal 
46 straipsnio 2 ir 3 dalis, atitinkamoms 
programoms arba prioritetui veiklos 
rezultatų rezervas neskiriamas.
3. Jeigu atlikus veiklos rezultatų peržiūrą 
paaiškėja, kad pagal prioritetą veiklos 
rezultatų plane nustatytų orientyrų 
pasiekti nepavyko, Komisija gali 
sustabdyti visus tarpinius mokėjimus 
pagal programos prioritetą arba jų dalį, 
laikydamasi konkretiems fondams 
taikomose taisyklėse nustatytos tvarkos.
4. Jeigu Komisija, išnagrinėjusi galutinę 
programos įgyvendinimo ataskaitą, 
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nustato, kad nepavyko pasiekti didelės 
dalies veiklos rezultatų plane nustatytų 
tikslų, atitinkamiems prioritetams ji gali 
pritaikyti finansines pataisas, laikydamasi 
konkretiems fondams taikomų taisyklių.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi kriterijai ir metodika, 
finansinių korekcijų dydžiui apibrėžti.
5. 2 dalis netaikoma Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo programoms ir 
EJRŽF reglamento V antraštinei daliai.

Pagrindimas

Siūlymo išbraukti 18 straipsnį pasekmė.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis straipsnis išbrauktas.

Pagrindimas

Nuorodos į makroekonomines sąlygas turėtų būti pritaikytos visame tekste.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienoje programoje nustatomi 
konkretūs tikslai, BSD fondų paramos 
finansiniai asignavimai ir atitinkamas 
nacionalinis bendras finansavimas.

2. Kiekvienoje programoje nustatomi 
konkretūs tikslai, iš vieno ar daugiau 
1 straipsnyje nurodytų BSD fondų 
programai skirti paramos finansiniai 
asignavimai ir atitinkamas nacionalinis 
bendras finansavimas. Kai parama 
programai skiriama iš daugiau nei vieno 
fondo, gali būti nustatomas pagrindinis 
fondas. Tokiu atveju einamosios išlaidos 
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finansuojamos iš pagrindinio fondo ir 
taikomos pagrindinio fondo finansų 
valdymo taisyklės.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) rodikliai, susiję su operacijų poveikiu 
aplinkai ir klimato kaitai.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vietos plėtros strategijas atrenka 
programų vadovaujančiųjų institucijų tuo 
tikslu sudarytas komitetas.

3. Vietos plėtros strategijas atrenka 
programų vadovaujančiųjų institucijų tuo 
tikslu sudarytas komitetas. Šiame komitete 
tinkamai atstovaujama 5 straipsnyje 
nurodytiems partneriams.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos ir jas sumokėjęs paramos 
gavėjas nėra neapmokestinamasis asmuo, 
kaip nustatyta Direktyvos 2006/112/EB 13 
straipsnio 1 dalyje, o tos PVM sumos nėra 
patirtos teikiant infrastruktūrą.

c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos.
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti ankstesnių programavimo laikotarpių tąsą; juo siekiama 
papildomai neapkrauti viešųjų įstaigų balansų, nes jos, negalėdamos teikti PVM ataskaitų, 
gali sužlugdyti veiksmų įgyvendinimą, o galiausiai sumažinti ir politikos, kurią privalo remti, 
veiksmingumą.

Pasiūlyme, be kita ko, pateikiamas Žemės ūkio komiteto priimtas pakeitimas, susijęs su 
pasiūlymu pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005, kuris dar turi būti galutinai patvirtintas.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biudžetiniai įsipareigojimai dėl veiklos 
rezultatų bei augimo ir konkurencingumo 
rezervų priimami pagal Komisijos 
sprendimą, kuriuo patvirtinami 
programos pakeitimai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siūlymo išbraukti 18 straipsnį padarinys.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pereinamojo laikotarpio regionams, 
kurių BVP vienam gyventojui yra 75–
90 proc. ES-27 BVP vidurkio;

Išbraukta.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 3. Bent 25 proc. struktūrinių fondų išteklių 
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regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

kiekvienoje valstybėje narėje skiriama 
ESF. Taikant šią nuostatą parama valstybei 
narei pagal [Paramos skurstantiems 
gyventojams maisto produktais priemonę] 
laikoma struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų 
dalimi.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Struktūrinių fondų parama 
[skurstantiems gyventojams skirtiems 
maisto produktams] pagal investicijas į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
yra 2 500 000 000 EUR.

Išbraukta.

Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriame nustatoma iš 
kiekvienos valstybės narės struktūrinių 
fondų asignavimo pervestinų lėšų suma 
visam laikotarpiui. Kiekvienai valstybei 
narei skirtas struktūrinių fondų 
asignavimas atitinkamai sumažinamas.
Metiniai asignavimai, atitinkantys 
pirmoje pastraipoje nurodytą struktūrinių 
fondų paramą, nuo 2014 m. biudžetinių 
metų įtraukiami į atitinkamas [paramos 
maisto produktų skurstantiems 
gyventojams priemonės] biudžeto eilutes.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 proc. investicijų į ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą tikslui skiriamų 

Išbraukta.
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išteklių paliekama veiklos rezultatų 
rezerve, kuris paskirstomas pagal 19 
straipsnį.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų perskirstyti negalima.

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų paprastai perskirstyti 
negalima.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, Komisija 
deramai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
vieno arba kelių teminių tikslų 
įgyvendinimu, gali sutikti su valstybės 
narės pasiūlymu, šiai pirmą kartą teikiant 
partnerystės sutartį, iki 2 proc. viso vienos 
kategorijos regionams skirto asignavimo 
perskirstyti kitų kategorijų regionams.

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, Komisija 
deramai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
vieno arba kelių teminių tikslų 
įgyvendinimu, gali sutikti su valstybės 
narės pasiūlymu, šiai pirmą kartą teikiant 
partnerystės sutartį, iki 30 proc. viso 
vienos kategorijos regionams skirto 
asignavimo perskirstyti kitų kategorijų 
regionams.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir
neviršijant 5 proc. kiekvienai veiksmų 
programos prioritetinei krypčiai skiriamo 

2. Iš ERPF ir ESF lėšų neviršijant 20 proc.
kiekvienai veiksmų programos prioritetinei 
krypčiai skiriamo Sąjungos finansavimo 
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Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

gali būti finansuojama veiksmo dalis, 
kurios sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš 
kito fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) už užtikrinimą, kad būtų sukurta viena 
bendra interneto svetainė arba portalas, kur 
būtų skelbiama informacija apie visas tos 
valstybės narės veiksmų programas ir 
galimybę jomis naudotis;

(a) už užtikrinimą, kad būtų sukurta viena 
bendra interneto svetainė arba portalas, kur 
būtų skelbiama informacija apie visas tos 
valstybės narės veiksmų programas ir 
galimybę jomis naudotis; padarius 
pakeitimų ši informacija turėtų būti laiku 
atnaujinta;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) už tai, kad galimi paramos gavėjai būtų 
informuojami apie finansavimo pagal 
veiksmų programas galimybes;

(b) už tai, kad galimi paramos gavėjai būtų 
informuojami apie finansavimo pagal 
veiksmų programas galimybes; ši 
informacija turėtų būti teikiama įvairiais 
ir lengvai prieinamais būdais;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems (d) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
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regionams, išskyrus nurodytus b ir c 
punktuose, ir visiems regionams, kurių 
BVP vienam gyventojui 2007– 2013 m.
laikotarpiu buvo mažesnis kaip 75 proc. 
ES-25 vidurkio atitinkamu laikotarpiu, 
tačiau kurių BVP vienam gyventojui 
padidėjo iki daugiau kaip 75 proc. ES-27 
vidurkio, – 75 proc.,

regionams, išskyrus nurodytus b ir c 
punktuose, ir visiems regionams, kurie
2007– 2013 m. laikotarpiu buvo remiami 
pagal konvergencijos tikslą ir kurių BVP 
vienam gyventojui yra didesnis kaip 75 
proc. ES-27 vidurkio, – 75 proc.,

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmų, kurių visos tinkamos 
finansuoti išlaidos neviršija 100 000 EUR, 
auditas atliekamas ne daugiau kaip kartą, 
auditą atlieka audito institucija arba 
Komisija iki visų atitinkamų išlaidų 
galutinio patvirtinimo pagal 131 straipsnį.
Kitų veiksmų auditą audito institucija arba 
Komisija atlieka ne dažniau kaip kartą per 
ataskaitinius metus iki visų atitinkamų  
išlaidų galutinio patvirtinimo pagal 
131 straipsnį. Šios nuostatos taikomos 
nepažeidžiant 4 dalies.

1. Veiksmų, kurių visos tinkamos 
finansuoti išlaidos neviršija 200 000 EUR, 
auditas atliekamas ne daugiau kaip kartą, 
auditą atlieka audito institucija arba 
Komisija iki visų atitinkamų išlaidų 
galutinio patvirtinimo pagal 131 straipsnį.
Kitų veiksmų auditą audito institucija arba 
Komisija atlieka ne dažniau kaip kartą per 
ataskaitinius metus iki visų atitinkamų  
išlaidų galutinio patvirtinimo pagal 
131 straipsnį. Šios nuostatos taikomos 
nepažeidžiant 4 dalies.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) įžanginės dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios programos tikslas yra veikti pagal 
10 straipsnį kaip skirtingų politikos 
krypčių tikslų koordinavimo, integravimo 
ir derinimo priemonė konkrečiuose 
regionuose ir visų pirma investicinių 
tikslų koordinavimo ir derinimo su 
teminiais tikslais, nustatytais 
9 straipsnyje, priemonė, nepažeidžiant 
konkretaus fondo reglamentuose 
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nustatytų prioritetų ir tikslų.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.4. ERPF ir SF privalo ir toliau daug 
investuoti į valstybių narių ir regionų 
infrastruktūras, siekiant kad jos atitiktų 
Vandens pagrindų direktyvos ir kitų 
susijusių direktyvų reikalavimus. Jau yra 
technologinių sprendimų, kuriais 
siekiama prisidėti prie tvarios veiklos, taip 
pat kuriami nauji, todėl ERPF privalo ir 
toliau teikti paramą šios srities 
moksliniams tyrimams. Tokia parama 
privaloma siekti papildyti programoje 
„Horizontas 2020“ numatytas priemones.
Lėšų su biologine įvairove susijusiai 
veiklai taip pat galima gauti 
pasinaudojant Europos žemės ūkio fondu 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF).
EŽŪFKP taip pat gali būti naudojamas 
tvariam gamtos išteklių valdymui remti,
žinių ir inovacijų perdavimui skatinti, 
žemės ūkio konkurencingumui didinti ir
integracinei kaimo vietovių plėtrai 
skatinti.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 3 dalies 3.1 punkto 2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad galimi paramos gavėjai būtų 
informuojami bent apie:

2. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad galimi paramos gavėjai būtų 
informuojami įvairiais ir lengvai 
prieinamais būdais bent apie:
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 3 dalies 3.1 punkto 2 papunkčio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) visus a–d dalyse nurodytų duomenų 
pasikeitimus bent prieš tris mėnesius 
jiems įsigaliojant;
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