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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisija siūlo visa apimantį reglamentą, pagal kurį būtų nustatytos bendros taisyklės 
Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos socialiniam fondui (ESF), Sanglaudos 
fondui (SF), Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui (Bendros strateginės programos (BSP) fondai). Pasiūlymą sudaro dvi dalys – visiems 
BSP fondams bendros nuostatos ir bendrosios nuostatos, taikomos ERPF, ESF ir SF.

Nuomonės referentas teigiamai vertina požiūrį, kuriuo vadovaujamasi. Visiems penkiems 
BSP fondams taikant vienodas taisykles turėtų būti sukurta sąveika, lengviau įgyvendinami ir 
kontroliuojami projektai ir sumažinta administracinė našta, su kuria susiduria paramos 
gavėjai, valstybės narės ir Komisija.

Sanglaudos politikos rezultatai turi būti gerinami taikant ex ante ir ex post sąlygas. Nuomonės 
referentas iš principo pritaria šioms idėjoms, tačiau turi būti užtikrinta, kad šiomis sąlygomis 
nebūtų sukurta nauja nereikalinga administracinė našta.

Nuomonės referentas pabrėžia, kad reglamentas dėl bendrų nuostatų turi būti suderintas su 
Finansiniu reglamentu, dėl kurio vis dar deramasi. Todėl vėlesniuoju teisėkūros procedūros 
etapu turės būti užtikrintas visapusiškas abiejų reglamentų tarpusavio suderinamumas.

Nuomonės referentas pritaria tolesniems supaprastinimo veiksmams, kurie apimtų skirtingų 
fondų taikomų tinkamumo finansuoti taisyklių, taip pat valdymo ir kontrolės sistemų 
suderinimą, paprastesnių kompensavimo taisyklių nustatymą ir platesnį supaprastintų sąnaudų 
– pvz., vienkartinių sumų arba fiksuoto dydžio sumų – taikymą. Turėtų būti pritarta ir 
perėjimui prie e. sanglaudos, kadangi tai leistų paramos gavėjams teikti informaciją 
elektroniniu būdu.

Komisija taip pat yra pasiūliusi, kad parama įmonėms ir projektams, iš kurių tikimasi didelės 
finansinės grąžos, būtų pirmiausia teikiama taikant inovacines finansines priemones.

Vis dėlto kai kurie pasiūlymo aspektai turėtų būti aptarti papildomai.

Kalbant apie siūlomas makroekonomines sąlygas verta pažymėti, kad Parlamentas 
nedalyvauja sprendimų priėmimo procedūroje, susijusioje su mokėjimų sustabdymu; taip pat 
abejotina šios priemonės papildoma nauda, nes gali būti, kad dėl to regionai bus baudžiami už 
valstybių narių klaidas ir pinigai bus atimami iš tų regionų, kuriems jie reikalingi biudžeto 
deficitui pašalinti. Taigi nuomonės referentas siūlo šias sąlygas išbraukti.

Vadovaujantis Bendra strategine programa, 11 teminių reglamento tikslų turi tapti 
pagrindiniais BSP fondų veiksmais. Komisijai suteikiami įgaliojimai patvirtinti šią programą 
remiantis deleguotuoju aktu. Nuomonės referentas abejoja, ar turėtų būti taikomi deleguotieji 
aktai, nes jie skirti tik neesminiams teisėkūros procedūra priimamų aktų elementams pakeisti.
BSP anaiptol nėra neesminė programa ir todėl turėtų būti patvirtinta kaip šio reglamento 
priedas.

Nuomonės referentas reiškia susirūpinimą, kad pradėjus taikyti veiklos lėšų rezervą valstybės 
narės, siekdamos užtikrinti, kad atitinka veiklos lėšų rezervo kriterijus, gali apriboti savo 
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užmojus, susijusius su siektinais tikslais. Nuomonės referentas yra įsitikinęs, kad dėl laiko 
stygiaus siūloma procedūra gali lemti dideles įgyvendinimo problemas programavimo 
laikotarpio pabaigoje.

Komisija taip pat siūlo, kad regionams, kurių BVP vienam gyventojui 2007–2013 m.
laikotarpiu nesiekė 75 proc. ES- 25 BVP vidurkio, tačiau viršijo 75 proc. ES-27 BVP vidurkį, 
būtų skirti bent du trečdaliai 2007–2013 m. jiems numatytų struktūrinių fondų asignavimų. Be 
to, į šią naują kategoriją įtraukiami regionai, kurių BVP yra 75–90 proc. Nuomonės referentas 
abejoja šiuo visiems vienodai taikomu metodu ir siūlo asignavimus skirstyti proporcingiau –
pagal formulę „kuo mažesnis BVP vienam gyventojui, tuo didesnė garantuota 2007–2013 m.
asignavimų dalis“.

Kai tai susiję su poveikiu biudžetui, Komisija 83 straipsnyje siūlo ERPF, ESF ir SF skirtus 
2014–2020 m. laikotarpio 336 020 492 848 EUR dydžio asignavimus (2011 m. kainomis) 
paskirstyti taip, kaip nurodyta toliau.

Mlrd. EUR, pastoviosiomis 2011 m.
kainomis

DFP
2007–2013 m.

Komisijos 
pasiūlymas

2014–2020 m. DFP
Pokytis proc.

Konvergencijos regionai
ERPF + ESF

202,9 162,6 –20 proc.

2007–2013 m. laipsniško 
paramos nutraukimo 

(konvergencijos) 
regionai + laipsniško paramos 
didinimo (konkurencingumo) 

regionai/
2014–2020 m. pereinamojo 

laikotarpio regionai
(ERPF + ESF)

25,9 38,9 +50 proc.

Konkurencingumo regionai/ 
labiau išsivystę regionai

(ERPF + ESF)

44,3 53,1 +20 proc.

Teritorinis 
bendradarbiavimas

(ERPF)

8,9 11,7 +31 proc.

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

asignavimai atokiausiems ir 
menkai apgyvendintiems 

regionams
(ERPF)

0,9

IŠ VISO 354 336 –5,3 proc.
Gali būti, kad suapvalinus skaičius jie tiksliai nesutaps su nurodyta visa suma.
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Atsižvelgdamas į įrodytą ES sanglaudos politikos pridėtinę vertę, nuomonės referentas reiškia 
susirūpinimą dėl to, kad sanglaudos politikai skirtos lėšos iš viso sumažintos18 mlrd. EUR 
pastoviosiomis 2011 m. kainomis. Nuomonės referentas primena Europos Parlamento 
poziciją, pateiktą Specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos 
Sąjungos po 2013 m. (SURE) komiteto rezoliucijoje, kad per kitą laikotarpį turėtų būti bent 
išsaugotos 2007–2013 m. finansinio programavimo laikotarpiu sanglaudos politikai skirtos 
sumos.

Pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik 
nuoroda teisėkūros institucijai ir negali būti patvirtintas, kol nepasiektas susitarimas dėl 
pasiūlymo dėl reglamento, pagal kurį būtų nustatyta 2014–2020 m. daugiametė finansinė 
programa (DFP).

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. pažymi, kad pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto nurodytas 
finansinis paketas yra tik nuoroda 
teisėkūros institucijai ir negali būti 
patvirtintas, kol nepasiektas susitarimas 
dėl pasiūlymo dėl reglamento, pagal kurį 
būtų nustatyta 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa;

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
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integracinei Europai1; pakartoja, jog, 
siekiant, kad Sąjunga galėtų įgyvendinti 
savo dabartinius politinius prioritetus ir 
pagal Lisabonos sutartį numatytas naujas 
užduotis, taip pat reaguoti į nenumatytus 
įvykius, remiantis kita DFP turi būti 
numatyti pakankami papildomi ištekliai; 
pažymi, kad net ir tuo atveju, jei kitai 
DFP skirtų išteklių dydis būtų padidintas 
bent 5 proc. palyginti su 2013 m. 
ištekliais, būtų galima tik ribotai prisidėti 
prie Sąjungos tikslų ir įsipareigojimų, dėl 
kurių susitarta, taip pat prie Sąjungos 
solidarumo principo siekio; ragina 
Tarybą – jei ji nesutinka su šiuo požiūriu 
– aiškiai nurodyti, kurių jos politinių 
prioritetų ar projektų būtų galima visiškai 
atsisakyti nepaisant jų įrodytos 
papildomos naudos Europai;
______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 3

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 c dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1c. pirmiausia primena, jog 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“;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Europos Parlamentas savo 2011 m. 
birželio 8 d. rezoliucijoje 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“. Vis dėlto Europos 
Parlamentas pažymėjo, kad „įgyvendinant 
šiuolaikinę sanglaudos politiką turi būti 
įvykdyta keletas struktūrinių reformų, 
ypač supaprastinimo srityje, atsižvelgta į 
naujus uždavinius, su kuriais susiduria 
Sąjunga, ir skatinama sąveika su kitų 
sričių politika bei įgyvendinamomis 
priemonėmis“. Europos Parlamentas 
pareiškė esąs tikras, kad „ES sanglaudos 
politika turėtų išlikti visos ES mastu 
taikoma politika, kuria visiems ES 
regionams būtų užtikrintos galimybės 
naudotis ištekliais, patirtimi ir pagalba“; 

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Europos Parlamentas savo 2011 m. 
birželio 8 d. rezoliucijoje taip pat pabrėžė, 
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kad „sėkmingas ir ryžtingas sanglaudos 
politikos įgyvendinimas reikalauja 
adekvataus finansavimo ir kad per kitą 
finansinio programavimo laikotarpį 
turėtų būti bent jau išlaikyta dabartiniu 
finansinio programavimo laikotarpiu jam 
skirta suma, kad būtų pagerintos pagal šią 
politiką dedamos pastangos sumažinti ES 
regionų išsivystymo lygio skirtumus“. 
Nežiūrint į tai, Komisija pasiūlė 5,3 proc. 
sumažinti pagal bendrą sanglaudos 
politikos paketą numatytą finansavimą, 
t. y. nuo 354 mlrd. EUR 2007–2013 m. iki 
336 mlrd. EUR 2014–2020 m. 
(pastoviosiomis 2011 m. kainomis);

Pagrindimas

Tai Europos Parlamento 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijos dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei 
Europai, 67 dalis.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) Europos Parlamentas savo 2011 m. 
birželio 8 d. rezoliucijoje priminė, kad 
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir į ją 
įtraukus teritorinės sanglaudos sąvoką 
sanglaudos politikos svarba vis didėjo, ir, 
atsižvelgdamas į tai, laikėsi nuomonės, 
kad turi būti stiprinamos visų formų 
teritorinis bendradarbiavimas 
(tarpvalstybinis, tarpregioninis ir 
daugiašalis), taip pat pabrėžė, kad turėtų 
būti sprendžiami ir klausimai dėl 
makroregioninio bendradarbiavimo bei 
strategijų;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 d konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2d) Europos Parlamentas savo 2011 m. 
birželio 8 d. rezoliucijoje priminė, kad ES 
sanglaudos politika turi savo uždavinius ir 
tikslus, kurie nustatyti SESV 
174 straipsnyje ir kurie aprėpia daugiau 
negu numatyta pagal strategiją 
„Europa 2020“, ir pabrėžė, kad šie tikslai 
turėtų būti išsaugoti per kitą 
programavimo laikotarpį, ypač 
atsižvelgiant į nuolatinę ekonominės, 
socialinės ir teritorinės konvergencijos 
būtinybę Sąjungoje;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2e) Europos Parlamentas savo 2011 m. 
birželio 8 d. rezoliucijoje pripažino, kad 
remiantis Sutartimi ypatingas dėmesys 
turi būti skirtas kaimo vietovėms, 
vietovėms, patiriančioms pramonės 
pereinamojo laikotarpio poveikį, ir 
regionams, susiduriantiems su neigiamu 
didelių nuolatinių gamtinių ar 
demografinių trūkumų poveikiu, pvz., 
labai retai gyvenamiems labiausiai į 
šiaurę nutolusiems regionams, 
tarpvalstybiniams ir kalnų regionams, taip 
pat atokiausiems regionams;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2f) Europos Parlamentas savo 2011 m. 
birželio 8 d. rezoliucijoje ragino Komisiją 
nustatyti tarpinę pereinamojo laikotarpio 
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kategoriją, skirtą regionams, kurių BVP 
vienam gyventojui sudaro 75–90 proc. ES 
BVP, kad būtų užtikrintas aiškus šių 
regionų statusas ir saugesnis jų 
vystymasis;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti 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“. Valstybės narės, 
taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintą metodiką, turėtų teikti 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams;

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti 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“ ir mažinant būsimas 
išorės sąnaudas. Valstybės narės, 
taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintą metodiką, turėtų teikti 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų galima įgyvendinti Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijoje nustatytus tikslus ir uždavinius, 
BSP fondų parama turėtų būti sutelkta į 
ribotą teminių tikslų skaičių. Konkreti 
kiekvieno BSP fondo aprėptis turėtų būti 
nustatoma konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse ir gali apsiriboti tik kai kuriais 
šiame reglamente nustatytais teminiais 
tikslais;

(13) kad būtų galima įgyvendinti Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijoje nustatytus tikslus ir uždavinius, 
BSP fondų parama turėtų būti sutelkta į 
ribotą teminių tikslų skaičių. Europos 
Parlamentas savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje pareiškė esąs įsitikinęs, kad 
valstybės narės ir regionai turėtų sutelkti 
ES ir nacionalinius išteklius įgyvendinti 
nedideliam skaičiui prioritetų ir projektų, 
kurie išties svarbūs Europai, pvz., 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
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bei inovacijų projektams, atsižvelgiant į 
konkrečius sunkumus, su kuriais jie 
susiduria. Atsižvelgdamas į tai Europos 
Parlamentas paprašė Komisijos parengti 
konkrečius pasiūlymus, skirtus užtikrinti, 
kad skiriant sanglaudos politikos 
finansavimą didesnis dėmesys teminiu 
požiūriu būtų sutelktas į strategijos 
„Europa 2020“ prioritetus, ir pareiškė 
manąs, jog turėtų būti taikoma ne 
dabartinė vadovavimosi gairėmis, o labiau 
į rezultatus orientuota sistema kartu 
užtikrinant, kad būtų tinkamai atsižvelgta 
į konkrečių regionų reikmes ir prioritetus. 
Konkreti kiekvieno BSP fondo aprėptis 
nustatoma konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse ir gali apsiriboti tik kai kuriais 
šiame reglamente nustatytais teminiais 
tikslais;

Pagrindimas

Tai Europos Parlamento 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijos dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei 
Europai, 68 dalis.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14)Komisija deleguotuoju aktu turėtų 
patvirtinti Bendrą strateginę programą, 
kurioje pagal Sąjungos tikslus nustatomi 
pagrindiniai BSP 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 BSP fondus ir kitas susijusias 
Sąjungos politikos sritis, ir priemones 
sektorių ir teritoriniu lygmenimis;

(14) remiantis šio reglamento X priede 
pateikta Bendra strategine programa 
derinami pažangaus, tvaraus ir įtraukaus 
augimo strategijos „Europa 2020“ ir 
pagal Sutartį numatyti ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslai 
ir užtikrinama jų pusiausvyra. Bendros 
strateginės programos tikslas – nurodyti
valstybėms narėms ir regionams aiškesnę 
strateginę programavimo kryptį. Bendra 
strategine programa turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos koordinuoti Sąjungos 
intervenciją pagal BSP fondus ir kitas 
susijusias Sąjungos politikos sritis, ir 
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priemones sektorių ir teritoriniu 
lygmenimis;

Pagrindimas

Dėl Bendros strateginės programos turėtų spręsti teisėkūros institucija.

Pakeitimas 13

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 BSP fondų 
programomis siekti Sąjungos tikslų;

(16) remdamasi šio reglamento X priede 
pateikta Bendra strategine programa ir 
siekdama užtikrinti, kad būtų 
vadovaujamasi daugiapakopio valdymo 
principu, kiekviena valstybė narė kartu su 
partneriais ir palaikydama dialogą 
Komisija, turėtų parengti partnerystės 
sutartį. Partnerystės sutartimi Bendroje 
strateginėje programoje nustatytos 
sudedamosios dalys turėtų būti priderintos 
prie nacionalinių sąlygų ir nustatyti tvirti 
įsipareigojimai BSP fondų programomis 
siekti Sąjungos tikslų;

Pakeitimas 14

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 

(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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teritorinio bendradarbiavimo programos 
yra įvairialypės ir įgyvendinamos 
daugiašaliu pagrindu, todėl joms veiklos 
lėšų rezervas neturėtų būti nustatomas. 
Nepasiekus didelės orientyrų arba tikslų 
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

Pardėjus naudoti veiklos lėšų rezervą gali būti užsibrėžiami kuklesni tikslai ir susidurta su 
įgyvendinimo problemomis programavimo laikotarpio pabaigoje.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys, 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP 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 BSP 
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 

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys, 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP 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; 
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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 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu panaikinama Komisijos galimybė stabdyti mokėjimus. Taip 
siekiama užtikrinti, kad už valstybių narių klaidas nebūtų baudžiami regionai.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant geriau telkti potencialą 
vietos lygmeniu būtina stiprinti ir skatinti 
bendruomenės vadovaujamą vietos 
vystymąsi nustatant bendras taisykles ir 
glaudžiai koordinuojant visus BSP 
fondus. Atsakomybė už vietos vystymosi 
strategijų įgyvendinimą turėtų būti 
perduota vietos veiklos grupėms, įskaitant 
iniciatyvos LEADER pagrindu 
veikiančias grupes, atstovaujančias 
bendruomenės interesams – tai turėtų būti 
esminis principas;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant propaguoti Sutartyse 
įtvirtintus ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslus, pagal 

(54) siekiant propaguoti Sutartyse 
įtvirtintus ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslus, pagal 
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investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą turėtų būti remiami visi 
regionai. Kad teikiama parama būtų 
subalansuota, laipsniška ir atitiktų 
ekonominio ir socialinio išsivystymo lygį, 
pagal šį tikslą ERPF ir ESF ištekliai turėtų 
būti skiriami mažiau išsivysčiusiems 
regionams, pereinamojo laikotarpio 
regionams ir labiau išsivysčiusiems 
regionams pagal jų bendrojo vidaus 
produkto (BVP) vienam gyventojui santykį 
su ES vidurkiu. Siekiant užtikrinti ilgalaikį 
investicijų iš struktūrinių fondų tvarumą, 
regionai, 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, turėtų gauti bent 
du trečdalius jų 2007–2013 m. skiriamos 
paramos. Valstybės narės, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP) yra mažesnės 
kaip 90 proc. Sąjungos vidurkio, turėtų 
gauti paramą iš SF pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą; 

investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą turėtų būti remiami visi 
regionai. Kad teikiama parama būtų 
subalansuota, laipsniška ir atitiktų 
ekonominio ir socialinio išsivystymo lygį, 
pagal šį tikslą ERPF ir ESF ištekliai turėtų 
būti skiriami mažiau išsivysčiusiems 
regionams, pereinamojo laikotarpio 
regionams ir labiau išsivysčiusiems 
regionams pagal jų bendrojo vidaus 
produkto (BVP) vienam gyventojui santykį 
su ES vidurkiu. Siekiant užtikrinti ilgalaikį 
investicijų iš struktūrinių fondų tvarumą, 
regionai, 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, turėtų gauti dalį 
jų 2007–2013 m. skiriamos paramos , kuri 
būtų atvirkščiai proporcinga jų BVP 
vienam gyventojui. Valstybės narės, kurių 
vienam gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP) yra mažesnės 
kaip 90 proc. Sąjungos vidurkio, turėtų 
gauti paramą iš SF pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą; 

Pagrindimas

Garantuota minimali valstybės narės gaunama dalis, palyginti su 2007–2013 m. 
asignavimais, objektyviai nustatoma atsižvelgiant į jos BVP vienam gyventojui, kad 
neturtingesnės valstybės narės gautų didesnę procentinę dalį negu turtingesnės.

Pakeitimas 18

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 

Išbraukta.
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darbo vietų kūrimą tikslui, turėtų būti 
atidėta kaip kiekvieno fondo ir kiekvienos 
valstybės narės regionų kategorijos 
veiklos lėšų rezervas;

Pagrindimas

Plg. su 8 pakeitimu.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

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 veiklos lėšų 
rezervo skirstymo taisyklės, vietos plėtros 
strategijų įgyvendinimo vietovės ir 
gyventojų skaičiaus apibrėžtys, išsamios 
taisyklės dėl finansinių priemonių (ex ante 
vertinimas, paramos derinimas, 
tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai), taisyklės dėl tam tikrų 
finansinių priemonių, nustatytų 
nacionaliniu, regioniniu, tarptautiniu ar 
tarpvalstybiniu lygmenimis, tipų, 
finansavimo sutarčių, turto perdavimo ir 
valdymo taisyklės, valdymo ir kontrolės 
tvarka, mokėjimo prašymų taisyklės, 
metinių išmokų kapitalizavimo sistemos 
nustatymas, veiksmams, iš kurių gaunama 
pajamų, taikomos fiksuoto dydžio sumos 
apibrėžtis, fiksuoto dydžio sumos, 
taikomos netiesioginėms sąnaudoms 
dotacijų atvejų, apibrėžtis, remiantis 
esamais metodais ir atitinkamomis 
normomis, taikomomis įgyvendinant 
Sąjungos politiką, valstybių narių 
atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 

(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, nustatomos
vietos plėtros strategijų įgyvendinimo 
vietovės ir gyventojų skaičiaus apibrėžtys, 
išsamios taisyklės dėl finansinių priemonių 
(paramos derinimas, tinkamumas 
finansuoti, neremiamos veiklos tipai), 
taisyklės dėl tam tikrų finansinių 
priemonių, nustatytų nacionaliniu, 
regioniniu, tarptautiniu ar tarpvalstybiniu 
lygmenimis, tipų, finansavimo sutarčių, 
turto perdavimo ir valdymo taisyklės, 
valdymo ir kontrolės tvarka, mokėjimo 
prašymų taisyklės, metinių išmokų 
kapitalizavimo sistemos nustatymas, 
veiksmams, iš kurių gaunama pajamų, 
taikomos fiksuoto dydžio sumos apibrėžtis, 
fiksuoto dydžio sumos, taikomos 
netiesioginėms sąnaudoms dotacijų atvejų, 
apibrėžtis, remiantis esamais metodais ir 
atitinkamomis normomis, taikomomis 
įgyvendinant Sąjungos politiką, valstybių 
narių atsakomybė už pranešimą apie 
pažeidimus ir neteisėtai išmokėtų sumų 
susigrąžinimą, keitimosi informacija apie 
veiksmus sąlygos, tinkamos audito sekos 
tvarka, nacionalinio audito sąlygos, 
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ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
keitimosi informacija apie veiksmus 
sąlygos, tinkamos audito sekos tvarka, 
nacionalinio audito sąlygos, valdančiųjų ir 
tvirtinančiųjų institucijų akreditavimo 
kriterijai, bendrai priimtinos duomenų 
laikmenos ir taikytinos finansinės pataisos 
dydžio nustatymo kriterijai. Komisija taip 
pat turėtų būti įgaliota iš dalies keisti 
V priedą, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais;

valdančiųjų ir tvirtinančiųjų institucijų 
akreditavimo kriterijai, bendrai priimtinos 
duomenų laikmenos ir taikytinos finansinės 
pataisos dydžio nustatymo kriterijai. 
Komisija taip pat turėtų būti įgaliota iš 
dalies keisti V priedą, kad galėtų atsižvelgti 
į būsimus prisitaikymo poreikius. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija rengtų tinkamas konsultacijas, 
taip pat su ekspertais;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai įgyvendinimo aktais dėl visų 
BSP fondų priimti sprendimus, kuriais 
patvirtinamos partnerystės sutartys, 
skirstomas veiklos lėšų rezervas, 
sustabdomi mokėjimai, susiję su valstybių 
narių ekonomine politika ir įsipareigojimų 
panaikinimo atveju – sprendimus iš dalies 
keisti sprendimus, kuriais patvirtinamos 
programos; dėl fondų – sprendimus, kuriais 
nustatomi regionai ir valstybės narės, 
atitinkantys investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo 
kriterijus, sprendimus, kuriais kiekvienais 
metais paskirstomi įsipareigojimų 
asignavimai valstybėms narėms, 
sprendimus, kuriais nustatoma iš 
kiekvienos valstybės narės SF asignavimo 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei 
pervestina suma, sprendimus, kuriais 
nustatoma iš kiekvienos valstybės narės 
struktūrinių fondų asignavimo paramai 
maisto produktais skurstantiesiems 
pervestina suma, sprendimus, kuriais 
patvirtinamos ir iš dalies keičiamos 

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai įgyvendinimo aktais dėl visų 
BSP fondų priimti sprendimus, kuriais 
patvirtinamos partnerystės sutartys, ir 
įsipareigojimų panaikinimo atveju –
sprendimus iš dalies keisti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos programos; dėl fondų 
– sprendimus, kuriais nustatomi regionai ir 
valstybės narės, atitinkantys investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslo kriterijus, sprendimus, kuriais 
kiekvienais metais paskirstomi 
įsipareigojimų asignavimai valstybėms 
narėms, sprendimus, kuriais nustatoma iš 
kiekvienos valstybės narės SF asignavimo 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei 
pervestina suma, sprendimus, kuriais
nustatoma iš kiekvienos valstybės narės 
struktūrinių fondų asignavimo paramai 
maisto produktais skurstantiesiems 
pervestina suma, sprendimus, kuriais 
patvirtinamos ir iš dalies keičiamos 
veiksmų programos, sprendimus dėl 
didelės apimties projektų, sprendimus dėl 
bendrų veiksmų planų, sprendimus 
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veiksmų programos, sprendimus dėl 
didelės apimties projektų, sprendimus dėl 
bendrų veiksmų planų, sprendimus 
sustabdyti mokėjimus ir sprendimus dėl 
finansinių pataisų;

sustabdyti mokėjimus ir sprendimus dėl 
finansinių pataisų;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Bendra strateginė programa –
dokumentas, kuriuo pagal Sąjungos
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslus ir uždavinius nustatomi 
pagrindiniai BSP fondų veiksmai: 
kiekvienam teminiam tikslui nustatomi 
pagrindiniai kiekvieno BSP fondo lėšomis 
remtini veiksmai ir BSP fondų 
programavimo nuoseklumo ir atitikties 
valstybių narių ir Sąjungos ekonomikos ir 
užimtumo politikai užtikrinimo priemonės;

(2) Bendra strateginė programa –
programa, pagal kurią derinami 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos „Europa 2020“ ir pagal Sutartį 
numatyti ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslai ir prioritetai 
ir užtikrinama jų pusiausvyra, kiekvienam 
teminiam tikslui nustatomi pagrindiniai 
kiekvieno BSP fondo lėšomis remtini 
veiksmai ir BSP fondų programavimo 
nuoseklumo ir atitikties valstybių narių ir 
Sąjungos ekonomikos ir užimtumo 
politikai užtikrinimo priemonės;

Pagrindimas

Suderinta su 1 pakeitimu, pagal kurį keičiama 14 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) partnerystės sutartis – valstybės narės 
kartu su partneriais laikantis daugiapakopio 
valdymo principo parengtas dokumentas, 
kuriame nustatyta valstybės narės BSP 
fondų paramos naudojimo strategija, 
prioritetai ir tvarka, kad veiksmingai ir 
efektyviai būtų įgyvendinama Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 

(18) partnerystės sutartis – valstybės narės 
kartu su partneriais laikantis daugiapakopio 
valdymo principo parengtas dokumentas, 
kuriame nustatyta valstybės narės BSP 
fondų paramos naudojimo strategija, 
prioritetai ir tvarka, kad veiksmingai ir 
efektyviai būtų įgyvendinama Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
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strategija, ir kurį Komisija patvirtina 
atsižvelgdama į vertinimo ir dialogo su 
valstybe nare rezultatus;

strategija, atsižvelgiant į pagal Sutartį 
numatytus ekonominės, socialinės ir
teritorinės sanglaudos tikslus, ir kurį 
Komisija patvirtina atsižvelgdama į 
vertinimo ir dialogo su valstybe nare 
rezultatus;

Pagrindimas

Suderinta su 2 pakeitimu, pagal kurį keičiama 16 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) BSP fondų programavimo nuoseklumo 
ir atitikties konkrečioms šalims skirtoms 
rekomendacijoms pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir susijusioms 
Tarybos rekomendacijoms, priimtoms 
pagal 148 straipsnio 4 dalį, užtikrinimo 
priemonės.

(f) BSP fondų programavimo nuoseklumo 
ir atitikties nacionalinėms reformų
programoms ir kitoms susijusioms 
strategijoms užtikrinimo priemonės;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Prie šio reglamento pridedama Bendra 
strateginė programa.

Pagrindimas

Plg. su 6 pakeitimu.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis



PE488.045v02-00 20/29 AD\906170LT.doc

LT

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 
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.

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 
Sutarties 121 straipsnio 2 dalį nurodytas 
problemas, perkeltas į nacionalinį ir 
regioninį kontekstą įgyvendinant 
nacionalines reformų programas ir kitas 
strategijas.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 proc. kiekvienam BSP 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.

Išbraukta.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis

Veiklos lėšų rezervo skirstymas Išbraukta.
1. Jeigu per 2017 m. įgyvendinimo 
rezultatų peržiūrą paaiškėja, kad pagal 
programos prioritetą nustatyti 2016 m. 
orientyrai nepasiekti, Komisija 
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atitinkamoms valstybėms narėms pateikia 
rekomendacijas.
2. Remdamasi 2019 m. atlikta peržiūra 
Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą dėl kiekvieno BSP fondo ir 
valstybių narių programų ir prioritetų, 
kurių orientyrai pasiekti. Valstybės narės 
teikia pasiūlymą dėl veiklos lėšų 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 lėšų 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, 
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, 
taikytini nustatant taikytinos finansinės 
pataisos dydį.
5. 2 dalis netaikoma Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo programoms ir 
EJRŽF reglamento V antraštinei daliai.

Pagrindimas

Plg. su 8 pakeitimu.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 straipsnis Išbraukta.
Su valstybių narių ekonomikos politikos 

koordinavimu susijusi sąlyga
1. Komisija reikalauja, kad valstybė narė 
peržiūrėtų savo partnerystės sutartį ir 
susijusias programas bei pasiūlytų jų 
pakeitimus, jei tai būtina: (a) norint 
padėti įgyvendinti atitinkamai valstybei 
narei skirtą Tarybos rekomendaciją, 
priimtą pagal Sutarties 121 straipsnio 
2 dalį ir (arba) 148 straipsnio 4 dalį, arba 
padėti įgyvendinti atitinkamai valstybei 
narei skirtas priemones, nustatytas pagal 
Sutarties 136 straipsnio 1 dalį, (b) padėti 
įgyvendinti atitinkamai valstybei narei 
skirtą Tarybos rekomendaciją, priimtą 
pagal Sutarties 126 straipsnio 7 dalį, (c)
padėti įgyvendinti atitinkamai valstybei 
narei skirtą Tarybos rekomendaciją, 
priimtą pagal Reglamento (ES) 
Nr. .../2011 [dėl makroekonominių 
skirtumų prevencijos ir taisymo] 
7 straipsnio 2 dalį, jeigu tie pakeitimai 
būtini, norint padėti pašalinti 
makroekonominius skirtumus, arba (d) 
norint padidinti esamų BSP fondų poveikį 
augimui ir konkurencingumui, kaip 
nurodyta 4 dalyje, jei valstybė narė 
atitinka vieną iš šių sąlygų: i) jai teikiama 
Sąjungos finansinė pagalba pagal 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 407/2010; 
ii) jai teikiama vidutinio laikotarpio 
finansinė pagalba pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 332/2002; iii) jai 
teikiama finansinė pagalba ESM paskolos 
forma, kaip nustatyta Europos stabilumo 
mechanizmo steigimo sutartyje.
2. Valstybė narė per vieną mėnesį pateikia 
pasiūlymą dėl partnerystės sutarties ir 
atitinkamų programų pakeitimo. 
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Prireikus Komisija per vieną mėnesį nuo 
pakeitimų pateikimo pateikia savo 
pastabas ir tuomet valstybė narė per vieną 
mėnesį pakartotinai pateikia pasiūlymą.
3. Komisijai nepateikus pastabų arba 
tinkamai atsižvelgus į pateiktas pastabas, 
Komisija nedelsdama priima sprendimą 
dėl partnerystės sutarties ir atitinkamų 
programų pakeitimų patvirtinimo.
4. Nukrypstant nuo 1 dalies, jei valstybei 
narei teikiama finansinė pagalba pagal 
1 dalies d punktą ir jei ta pagalba yra 
susijusi su koregavimo programa, 
Komisija gali iš dalies keisti partnerystės 
sutartį ir programas be valstybių narių 
pasiūlymo, siekdama padidinti esamų 
BSP fondų poveikį augimui ir 
konkurencingumui. Siekdama užtikrinti 
veiksmingą partnerystės sutarties ir 
atitinkamų programų įgyvendinimą, 
Komisija dalyvauja jas valdant, kaip 
nurodyta koregavimo programoje arba 
susitarimo memorandume, pasirašytame 
su atitinkama valstybe nare.
5. Jeigu valstybė narė nesiima veiksmų 
dėl 1 dalyje nurodyto Komisijos 
reikalavimo arba nesiima tinkamų 
veiksmų per vieną mėnesį dėl 2 dalyje 
nurodytų Komisijos pastabų, Komisija 
gali per tris mėnesius nuo jos pastabų 
pateikimo įgyvendinimo aktu priimti 
sprendimą sustabdyti visus atitinkamų 
programų mokėjimus arba jų dalį.
6. Komisija įgyvendinimo aktais sustabdo 
visus atitinkamų programų mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį, 
jeigu: (a) Taryba nusprendžia, kad 
valstybė narė nesilaiko konkrečių Tarybos 
nurodytų priemonių, kaip nustatyta 
Sutarties 136 straipsnio 1 dalyje; (b) pagal 
Sutarties 126 straipsnio 8 dalį arba 
126 straipsnio 11 dalį Taryba 
nusprendžia, kad atitinkama valstybė narė 
nesiėmė efektyvių veiksmų perviršiniam 
biudžetui ištaisyti, (c) pagal Reglamento 
(ES) Nr. [...]/2011 [dėl makroekonominių 
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skirtumų prevencijos ir taisymo] 
8 straipsnio 3 dalį Taryba nusprendžia, 
kad dviem atvejais iš eilės valstybė narė 
nepateikė tinkamo taisomųjų veiksmų 
plano, arba Taryba priima sprendimą dėl 
nesilaikymo, kaip nustatyta to reglamento 
10 straipsnio 4 dalyje, (d) Komisija padaro 
išvadą, kad valstybė narė nesiėmė 
priemonių Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 407/2010 arba Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 332/2002 nurodytai koregavimo 
programai įgyvendinti, ir todėl 
nusprendžia neleisti sumokėti tai valstybei 
narei skirtos finansinės pagalbos, arba (e) 
Europos stabilumo mechanizmo valdyba 
padaro išvadą, kad dėl ESM finansinės 
pagalbos, teikiamos kaip ESM paskola 
atitinkamai valstybei narei, susieta sąlyga 
nebuvo įvykdyta ir todėl nusprendžia 
nesumokėti jai skirtos stabilumo paramos.
7. Nuspęsdama sustabdyti visus 
mokėjimus arba įsipareigojimų vykdymą, 
arba jų dalį, kaip atitinkamai nustatyta 5 
ir 6 dalyse, Komisija užtikrina, kad 
sustabdymas būtų proporcingas ir 
veiksmingas, atsižvelgdama į atitinkamos 
valstybės narės ekonomines ir socialines 
aplinkybes, ir užtikrindama vienodą 
požiūrį į visas valstybes nares, visų pirma 
dėl sustabdymo poveikio atitinkamos 
valstybės narės ekonomikai.
8. Komisija nedelsdama panaikina 
mokėjimų ir įsipareigojimų vykdymo 
sustabdymą, jeigu valstybė narė pateikia 
pasiūlymą dėl partnerystės sutarties ir 
atitinkamų programų keitimo, kaip 
reikalauta Komisijos, pastaroji jį 
patvirtina ir, kai taikytina: (a) Taryba 
nusprendžia, kad valstybė narė laikosi 
konkrečių Tarybos nurodytų priemonių, 
kaip nustatyta Sutarties 136 straipsnio 
1 dalyje; (b) perviršinio deficito procedūra 
sustabdoma pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1467/97 9 straipsnį arba Taryba pagal 
Sutarties 126 straipsnio 12 dalį nusprendė 
panaikinti sprendimą dėl perviršinio 
biudžeto buvimo; (c) Taryba patvirtino 
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atitinkamos valstybės narės pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [PDP 
reglamentas] 8 straipsnio 2 dalį pateiktą 
taisomųjų veiksmų planą arba perviršinio 
disbalanso procedūra sustabdoma pagal 
to reglamento 10 straipsnio 5 dalį, arba 
Taryba pabaigė perviršinio disbalanso 
procedūrą pagal to reglamento 
11 straipsnį; (d) Komisija padarė išvadą, 
kad valstybė narė ėmėsi priemonių 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 407/2010 
arba Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 332/2002 nurodytai koregavimo 
programai įgyvendinti, ir todėl 
nusprendžia leisti sumokėti tai valstybei 
narei skirtą finansinę pagalbą,  arba (e) 
Europos stabilumo mechanizmo valdyba 
padarė išvadą, kad dėl ESM finansinės 
pagalbos, teikiamos kaip ESM paskola 
atitinkamai valstybei narei, susieta sąlyga 
buvo įvykdyta ir todėl nusprendžia 
sumokėti jai skirtą stabilumo paramą. Be 
to, Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, nusprendžia sustabdytus 
įsipareigojimus pakartotinai įtraukti į 
biudžetą pagal Tarybos reglamento (ES) 
Nr. [...], kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
laikotarpio daugiametė finansinė 
programa, 8 straipsnį.

Pagrindimas

Plg. su 9 pakeitimu.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies antros pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) veiksmus, skirtus informacijai skleisti, 
tinklams kurti, viešinimo veiklai vykdyti, 
informuotumui didinti, bendradarbiavimui 
bei keitimuisi patirtimi, taip pat su 
trečiosiomis šalimis, skatinti. Siekiant 
veiksmingesnės komunikacijos su 

(f) veiksmus, skirtus informacijai skleisti, 
tinklams kurti, viešinimo veiklai vykdyti, 
informuotumui didinti, bendradarbiavimui 
bei keitimuisi patirtimi, įskaitant su 
pilietinės visuomenės organizacijomis,
taip pat su trečiosiomis šalimis, skatinti. 
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visuomene ir didesnės komunikacijos 
veiksmų, kurių imtasi Komisijos 
iniciatyva, sąveikos, pagal šį reglamentą 
komunikacijos veiksmams skiriamos lėšos 
taip pat naudojamos Europos Sąjungos 
politikos prioritetų, susijusių su šio 
reglamento bendraisiais tikslais, 
koordinuotai komunikacijai;

Siekiant veiksmingesnės komunikacijos su 
visuomene ir didesnės komunikacijos 
veiksmų, kurių imtasi Komisijos 
iniciatyva, sąveikos, pagal šį reglamentą 
komunikacijos veiksmams skiriamos lėšos 
taip pat naudojamos Europos Sąjungos 
politikos prioritetų, susijusių su šio 
reglamento bendraisiais tikslais, 
koordinuotai komunikacijai;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biudžetiniai įsipareigojimai dėl veiklos 
lėšų rezervo priimami pagal Komisijos 
sprendimą, kuriuo patvirtinami 
programos pakeitimai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Suderinta su nuomonės referento siūlomu 15 pakeitimu, pagal kurį iš dalies keičiamas 
18 straipsnis.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios trys regionų kategorijos nustatomos 
palyginant jų BVP vienam gyventojui, 
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal 2006–2008 m. Sąjungos rodiklius, ir 
ES-27 to paties laikotarpio BVP vidurkį.

Šios trys regionų kategorijos nustatomos 
palyginant jų BVP vienam gyventojui, 
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal naujausius prieinamus trejų metų
Sąjungos rodiklius šio reglamento 
įsigaliojimo dieną, ir ES-27 to paties 
laikotarpio BVP vidurkį.
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Pagrindimas

BNP, apskaičiuotos, kaip siūlo Komisija, remiantis 2006–2008 m. duomenimis, negali būti 
naudojamos kaip valstybių narių ekonomės padėties rodiklis, kadangi tai neaprėpia 3 
pastarųjų metų laikotarpio (2009–2012 m.), per kurį nemažai regionų, pirmiausia esančių 
„ekonomikos pietuose“, patyrė precedento neturinčios socialinės ir ekonominės krizės 
poveikį. Todėl tik remiantis pastarojo meto duomenimis galima užtikrinti teisingą sanglaudos 
lėšų paskirstymą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Sanglaudos fondo parama skiriama toms 
valstybėms narėms, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP), apskaičiuotos 
perkamosios galios paritetais pagal 2007–
2009 m. Sąjungos rodiklius, yra mažesnės 
kaip 90 proc. ES-27 to paties laikotarpio 
BNP vidurkio.

Iš Sanglaudos fondo parama skiriama toms 
valstybėms narėms, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP), apskaičiuotos 
perkamosios galios paritetais pagal 
naujausius prieinamus trejų metų
Sąjungos rodiklius šio reglamento 
įsigaliojimo dieną, yra mažesnės kaip 
90 proc. ES-27 to paties laikotarpio BNP 
vidurkio.

Pagrindimas

Suderinta su 82 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pakeitimu.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi regionai, 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, iš 
struktūrinių fondų gauna bent du 
trečdalius jų 2007–2013 m. skiriamos 

Visi regionai, 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, iš 
struktūrinių fondų gauna paramą, 
prilygstančią jų 2007–2013 m. skiriamos 
paramos daliai, kuri atvirkščiai 
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paramos. proporcinga jų BVP vienam gyventojui.

Pagrindimas

Plg. su 10 pakeitimu.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 proc. investicijų į ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą tikslui skiriamų 
išteklių paliekama veiklos lėšų rezerve, 
kuris paskirstomas pagal 20 straipsnį.

Išbraukta.

Pagrindimas
Plg. su 8 pakeitimu.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) valstybių narių, kurių 2007–2009 m.
laikotarpiu BVP vienam gyventojui 
vidurkis buvo mažesnis kaip 85 proc. ES-
27 vidurkio tuo laikotarpiu, mažiau 
išsivysčiusiems regionams, ir atokiausiems 
regionams – 85 proc.,

(b) valstybių narių, kurių trejų prieinamų 
metų laikotarpiu BVP vienam gyventojui 
vidurkis šio reglamento įsigaliojimo dieną 
buvo mažesnis kaip 85 proc. ES-27 
vidurkio tuo laikotarpiu, mažiau 
išsivysčiusiems regionams, ir atokiausiems 
regionams – 85 proc.,

Pagrindimas

Suderinta su 9 ir 10 pakeitimais, kuriais remiantis atitinkamai keičiama 82 straipsnio 2 dalies 
antra pastraipa ir 3 dalies pirmos pastraipos b punktas.



AD\906170LT.doc 29/29 PE488.045v02-00

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Europos fondams taikytinos bendrosios nuostatos ir Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 panaikinimas

Nuorodos COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI
25.10.2011

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG
25.10.2011

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Derek Vaughan
6.2.2012

Priėmimo data 20.6.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

32
2
1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea 
Cozzolino, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, 
Estelle Grelier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Giovanni 
La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo 
Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László 
Surján, Helga Trüpel

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Alexander Alvaro, Franziska Katharina Brantner, Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Peter Jahr, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De 
Urquiza, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný, Theodor 
Dumitru Stolojan

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz


