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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sanglaudos politika yra pagrindinė ES investicinė priemonė ES strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytiems prioritetams remti. Europos teritorinis bendradarbiavimas (ETB) yra vienas iš 
sanglaudos politikos tikslų ir juo užtikrinama įvairių valstybių narių tarpusavio arba valstybių 
narių ir ES nepriklausančių kaimyninių regionų bendrų veiksmų įgyvendinimo ir 
nacionalinių, regioninių bei vietos veikėjų politikos mainų sistema. Tai dar svarbiau 
atsižvelgiant į tai, kad valstybių narių ir regionų problemos vis dažniau peržengia 
nacionalines ir regionines ribas, todėl reikia bendrų bendradarbiavimo veiksmų tinkamu 
teritoriniu lygmeniu. Be to, Europos teritoriniu bendradarbiavimu bus galima daug prisidėti 
siekiant Lisabonos sutartyje numatyto teritorinės sanglaudos tikslo.

Nuomonės referentas teigiamai vertina Europos Komisijos pasiūlymą dėl konkretaus teisinio 
pagrindo, kuriuo remiantis iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) būtų daromi įnašai 
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui siekti. Tai atitinka Europos Parlamento prašymą 
ir taip turėtų būti užtikrinta, kad būtų geriau atsižvelgiama į ETB specifiką, ypač į jo 
daugiašališkumą.

Kaip teigiama Europos Komisijos pasiūlyme, Europos teritorinis bendradarbiavimas apimtų 3 
tipų bendradarbiavimą: tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį. Tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas būtų itin vertingas siekiant stiprinti ES teritorinę sanglaudą ir įgyvendinti 
neseniai paskelbtas makroregionų ir jūrų baseinų strategijas. ES regionų (ir prireikus trečiųjų 
šalių) tarpregioniniu bendradarbiavimu siekiama aktyviau keistis patirtimi sanglaudos 
politikos įgyvendinimo klausimais, ypač skleidžiant gerąją patirtį.

Bendradarbiavimo su trečiųjų šalių regionais aspektais, kuriems taikoma Europos 
kaimynystės priemonė (EKP) arba Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP), ERPF 
finansavimas papildytų EKP ir PNPP finansavimą. Vis dėlto bus būtina užtikrinti sklandų šių 
programų veikimą, o tai kelerius pastaruosius metus kartais būdavo sudėtinga.

Europos Komisija siūlo Europos teritoriniam bendradarbiavimui skirti 3,48 proc. bendro 
sanglaudos politikai numatyto paketo ir tai palyginamosiomis 2011 m. kainomis būtų 
11,7 mlrd. EUR. Palyginti su dabartiniu programavimo laikotarpiu, tai – didesnė suma.

Mlrd. EUR, palyginamosiomis 
2011 m. kainomis

DFP
2007–2013 m.

Komisijos 
pasiūlymas

2014–2020 m. DFP
Pokytis (%)

Konvergencijos regionai
ERPF + ESF

202,9 162,6 - 20 %

2007–2013 m. laipsniško 
paramos nutraukimo 

(konvergencijos) regionai + 
laipsniško paramos didinimo 
(konkurencingumo) regionai
2014–2020 m. pereinamojo 

25,9 38,9 +50 %
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laikotarpio regionai
(ERPF +ESF)

Konkurencingumo regionai / 
Labiau išsivystę regionai

(ERPF +ESF)

44,3 53,1 + 20 %

Teritorinis bendradarbiavimas
(ERPF)

8,9 11,7 +31 %

Sanglaudos fondas 71 68,7 - 3 %
2014–2020 m. papildomi 

asignavimai atokiausiems ir 
menkai apgyvendintiems 

regionams
(ERPF)

0,9

IŠ VISO 354 336 -5,3 %

Nuomonės referentas teigiamai vertina šį siūlomą padidinimą. Tačiau jis priklausys nuo 
derybų dėl viso sanglaudos politikai numatyto skirti paketo galutinių rezultatų, o pasiūlymo 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 4 straipsnyje nurodyti 3,48 proc. yra tik nuoroda 
biudžeto valdymo institucijai. Ši dalis negali būti nustatoma, kol bus pasiektas susitarimas dėl 
pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa.
Nuomonės referentas norėtų atitinkamai pabrėžti 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje Europos 
Parlamento išreikštą įsitikinimą, kad, palyginti su 2013 m. lygiu, „kitoje DFP būtina didinti 
išteklius bent 5 proc.“ ir kad „per kitą finansinio programavimo laikotarpį turėtų būti bent jau 
išlaikyta dabartiniu finansinio programavimo laikotarpiu“ sanglaudos politikai skirta suma, o 
akivaizdu, kad taip nėra.

Be to, nuomonės referentas teigiamai vertina Komisijos pastangas siekti supaprastinimo, ypač 
paprastesnių finansinių variantų naudojant fiksuoto dydžio normą. Be to, nuomonės referentas 
pabrėžia, kad Europos teritorinio bendradarbiavimo supaprastinimo pastangos svarbios ir ES, 
ir nacionaliniu lygmeniu, nes šis bendradarbiavimas daugiašalis. Paramos gavėjams gali tekti 
užtikrinti, kad būtų laikomasi skirtingų – pačios ES, vienos ar kelių valstybių narių ir galbūt 
trečiųjų šalių – taisyklių. Nuomonės referentas primena valstybėms narėms, kad būtinai reikia 
vengti savo priimamų ir ES taisyklių tarpusavio neatitikties bei nenuoseklumo ir nedidinti 
administracinės naštos paramos gavėjams. Patikimas finansų valdymas ir skaidrumas – taip 
pat svarbūs klausimai.

Galiausiai nuomonės referentas pabrėžia, kad dėl ETB specifikos ir sudėtingumo Europos 
Komisija siūlo įsipareigojimų panaikinimui išimties tvarka taikyti n+3 taisyklę.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto nurodytas 
finansinis paketas yra tik nuoroda 
teisėkūros institucijai ir negali būti 
nustatomas, kol bus pasiektas susitarimas 
dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa;

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai1; pabrėžia, kad 
naujoje DFP reikia užtikrinti pakankamai 
papildomų išteklių, kad Sąjunga galėtų 
įgyvendinti esamus politinius prioritetus ir 
Lisabonos sutartyje nustatytas naujas 
užduotis, taip pat reaguoti į nenumatytus 
įvykius; atkreipia dėmesį į tai, kad net 
padidinus kitos DFP išteklius ne mažiau 
kaip 5 proc., palyginti su 2013 m. išteklių 
lygiu, būtų galima tik ribotai prisidėti 
siekiant patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų bei įgyvendinant Sąjungos 
solidarumo principą; ragina Tarybą, jei ji 
nepritaria šiam požiūriui, aiškiai 
nurodyti, kurių jos politinių prioritetų 
arba projektų būtų galima visiškai 
atsisakyti, nepaisant įrodytos jų pridėtinės 
vertės Europai;
_______________
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1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 3

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. visų pirma primena, kad toje pačioje 
rezoliucijoje Europos Parlamentas 
pabrėžia, kad „sėkmingas ir ryžtingas 
sanglaudos politikos įgyvendinimas 
reikalauja adekvataus finansavimo“ ir 
daro išvadą, kad „per kitą finansinio 
programavimo laikotarpį turėtų būti bent 
jau išlaikyta dabartiniu finansinio 
programavimo laikotarpiu jam skirta 
suma“;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
- 1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) Savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai Europos 
Parlamentas pabrėžė, kad „Europos 
pridėtinė vertė vykdant sanglaudos 
politiką – neginčijama, kadangi 
sanglauda – tai puikiai parengta 
priemonė augimui ir užimtumui užtikrinti 
bei pagrindinė konvergencijos, tvaraus 
vystymosi ir solidarumo priemonė, be to, 
dešimtmečiais tai buvo viena svarbiausių, 
matomiausių ir sėkmingiausių Sąjungos 
politikos sričių“. Tačiau Europos 
Parlamentas pažymėjo, kad įgyvendinant 
šiuolaikinę sanglaudos politiką turi būti 
įvykdyta keletas struktūrinių reformų, 
ypač supaprastinimo srityje, atsižvelgta į 
pagrindinius uždavinius, su kuriais 
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susiduria ES, ir skatinama sąveika su kitų 
sričių politika bei įgyvendinamomis 
priemonėmis. Europos Parlamentas 
išreiškė įsitikinimą, kad ES sanglaudos 
politika turėtų išlikti visos ES mastu 
taikoma politika, kuria visiems ES 
regionams būtų užtikrintos galimybės 
naudotis ištekliais, patirtimi ir pagalba.

Pagrindimas

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei 
Europai, 64 dalis.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
- 1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) Be to, 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje Europos Parlamentas 
priminė, kad įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai ir joje įtvirtinus teritorinės 
sanglaudos sąvoką sanglaudos politika 
tampa vis svarbesnė, o atsižvelgdamas į 
tai, išreiškė nuomonę, kad turi būti 
stiprinamas visų formų teritorinis 
bendradarbiavimas (tarpvalstybinis, 
tarptautinis ir tarpregioninis), ir pabrėžė, 
kad taip pat turėtų būti sprendžiami 
makroregioninio bendradarbiavimo ir 
strategijų klausimai.

Pagrindimas

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei 
Europai, 65 dalis.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Siekiant didesnės papildomos Sąjungos 
sanglaudos politikos naudos konkrečiomis 
nuostatomis reikėtų gerokai supaprastinti 
tvarką visais susijusiais lygmenimis: 
paramos gavėjų, programavimo institucijų, 
programoje dalyvaujančių valstybių narių 
bei trečiųjų šalių ir Komisijos.

(3) Siekiant didesnės bendros papildomos 
Sąjungos sanglaudos politikos naudos ir 
siekiant atsižvelgti į Europos teritorinio 
bendradarbiavimo daugiašališkumą,
konkrečiomis nuostatomis reikėtų gerokai 
supaprastinti tvarką visais susijusiais 
lygmenimis: paramos gavėjų, 
programavimo institucijų, programoje 
dalyvaujančių valstybių narių bei trečiųjų 
šalių ir Komisijos, nes paramos gavėjams 
ali tekti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
skirtingų – pačios Sąjungos, vienos ar 
kelių valstybių narių ir galbūt trečiųjų 
šalių – taisyklių. Ypatingą dėmesį reikėtų 
atkreipti į tai, kad reikia išvengti šių 
skirtingų taisyklių nenuoseklumo ir 
nedidinti administracinės naštos.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Reikėtų nustatyti objektyvius kriterijus, 
pagal kuriuos būtų galima nustatyti 
reikalavimus atitinkančius regionus ir 
vietoves. Todėl reikalavimus atitinkančius 
regionus ir vietoves nustatant Sąjungos 
lygmeniu reikėtų remtis bendra regionų 
klasifikavimo sistema, nustatyta 2003 m. 
gegužės 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 
dėl bendro teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo.

(8) Turėtų būti apibrėžti finansavimo 
reikalavimus atitinkančių regionų ir 
vietovių nustatymo objektyvūs ir skaidrūs
kriterijai. Todėl reikalavimus atitinkančius 
regionus ir vietoves nustatant Sąjungos 
lygmeniu reikėtų remtis bendra regionų 
klasifikavimo sistema, nustatyta 2003 m. 
gegužės 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 
dėl bendro teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant kuo didesnio sanglaudos 
politikos poveikio visoje Sąjungoje, 
teminių tikslų reikėtų atrinkti nedaug. Vis 
dėlto siekiant kuo daugiau naudos iš 
tarpregioninio bendradarbiavimo, kuriuo 
siekiama didinti sanglaudos politikos 
veiksmingumą pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą, veiklos sutelkimą pagal 
tarpregioninio bendradarbiavimo programą 
turėtų atspindėti ne ribotas teminių tikslų 
skaičius, bet kiekvieno veiksmo tikslas.

(16) Siekiant kuo didesnio sanglaudos 
politikos poveikio visoje Sąjungoje, 
teminių tikslų reikėtų atrinkti nedaug. Vis 
dėlto siekiant kuo daugiau naudos iš 
tarpregioninio bendradarbiavimo, kuriuo 
siekiama didinti sanglaudos politikos 
veiksmingumą pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą, veiklos sutelkimą pagal 
tarpregioninio bendradarbiavimo programą 
turėtų atspindėti ne ribotas teminių tikslų 
skaičius, bet kiekvieno veiksmo tikslas. 
Siekiant pagerinti išlaidų panaudojimą ir 
kokybę reikėtų nustatyti pagrindinius 
principus, kuriais vadovaujantis būtų 
siekiama programos tikslų, ir kartu 
užtikrinti geriausią finansinių išteklių 
panaudojimą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Atsižvelgiant į tai, kad programose 
dalyvauja daugiau nei viena valstybė narė, 
Reglamente (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
nustatyta bendroji taisyklė, kad kiekviena 
valstybė narė priima savo nacionalines 
tinkamumo finansuoti taisykles, netinka 
siekiant Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo. Remiantis 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio 
patirtimi reikėtų nustatyti aiškią 
tinkamumo finansuoti taisyklių hierarchiją, 
kuria būtų skatinama turėti bendras 
tinkamumo finansuoti taisykles.

(25) Atsižvelgiant į tai, kad programose 
dalyvauja daugiau nei viena valstybė narė, 
Reglamente (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
nustatyta bendroji taisyklė, kad kiekviena 
valstybė narė priima savo nacionalines 
tinkamumo finansuoti taisykles, netinka 
siekiant Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo. Remiantis 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio 
patirtimi reikėtų nustatyti aiškią 
tinkamumo finansuoti taisyklių hierarchiją, 
kuria būtų skatinama turėti bendras 
tinkamumo finansuoti taisykles ir išvengti 
Europos Parlamento ir Tarybos 
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reglamento (ES) Nr. .../2012 dėl 
[metiniam ES biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių], Bendrų nuostatų 
reglamento ir nacionalinių taisyklių 
neatitikties ir nenuoseklumo.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
55–61 straipsniuose arba jų pagrindu, 
Reglamente (ES) Nr. [...]/2012 [ERPF] 
arba šiame reglamente nustatytų, arba 
stebėsenos komiteto nustatytų tinkamumo 
finansuoti taisyklių aprėptį nepatenkančiais 
klausimais taikomos šalies, kurioje 
patiriamos išlaidos, nacionalinės taisyklės.

3. Į Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
55–61 straipsniuose arba jų pagrindu, 
Reglamente (ES) Nr. [...]/2012 [ERPF], 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. .../2012 dėl 
[metiniam ES biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių] arba šiame 
reglamente nustatytų, arba stebėsenos 
komiteto nustatytų tinkamumo finansuoti 
taisyklių aprėptį nepatenkančiais 
klausimais taikomos šalies, kurioje 
patiriamos išlaidos, nacionalinės taisyklės, 
kurios neprieštarauja ES taisyklėms ir dėl 
jų paramos gavėjams neatsiranda 
papildomos neproporcingos 
administracinės naštos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikant Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 113 straipsnio 1 ir 2 dalis 
bendradarbiavimo programoje 
dalyvaujančios valstybės narės paskiria
vieną vadovaujančiąją instituciją ir, taikant 
to reglamento 113 straipsnio 4 dalį, vieną 
audito instituciją, kurios turi būti 
įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje.

1. Taikant Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 113 straipsnio 1 ir 
2 dalis bendradarbiavimo programoje 
dalyvaujančios valstybės narės akredituoja
vieną vadovaujančiąją instituciją ir, taikant 
to reglamento 113 straipsnio 4 dalį, vieną 
audito instituciją, kurios turi būti 
įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje.
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