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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Remiantis pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 
Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos 
žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių 
veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos 
bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, sukurtas ES 
sanglaudos politikos 2014–2020 m. laikotarpiu pagrindas.

Pagal jį numatytas finansavimas, kurį ketinama skirti su pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija „Europa 2020“ susijusiems prioritetams įgyvendinti. Jame pateikiamas 
teminių tikslų, suderintų su šiais prioritetais, sąrašas ir skatinamas integruotas 
programavimas.

Konkrečiau, Bendroje strateginėje programoje Komisija apibrėžia pagrindines priemones, 
kurių ketinama imtis siekiant įgyvendinti šiuos prioritetus, nustato tikslines grupes ir siūlo 
tinkamų priemonių pavyzdžius ir apibrėžia grupę visiems fondams taikytinų principų (tai būtų 
partnerystės, daugiapakopis valdymas, lyčių lygybės skatinimas, nediskriminavimas, tvarus 
vystymasis ir t. t.).

Šios nuomonės tikslas – atkreipti dėmesį į klausimus, kurie nebuvo įtraukti į pasiūlymą dėl 
reglamento, pvz., į jaunimo politiką, kultūros aspektus ir sportą.

Jaunimo politika

IV priedo „Teminės ex-ante sąlygos“ 9 punkte aptarti tokie su jaunimu susiję klausimai, kaip 
mokyklos nebaigusių asmenų skaičius, aukštasis mokslas ir mokymasis visą gyvenimą. 
Būtina vadovautis ryžtingesniu požiūriu, kad prioritetas būtų teikiamas kartos, kurią itin 
paveikė krizė, reikmėms, pirmiausia užtikrinant, kad valstybės narės laikytų visapusiškomis 
partnerėmis organizacijas, sprendžiančioms su jaunimu susijusias problemas.

Kultūros aspektai

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 167 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad 
„Sąjunga į kultūros aspektus atsižvelgia imdamasi veiksmų pagal kitas Sutarčių nuostatas“.
Deja, pasiūlyme dėl reglamento visiškai neatsižvelgta į sanglaudai svarbius kultūros aspektus. 
Nepaminėtas kultūros indėlis į vietos ir regionų vystymąsi, nors jis glaudžiai susijęs su 
švietimo, socialinės įtraukties ir inovacijų klausimais ir, žvelgiant plačiau, su strategija 
„Europa 2020“. Tai, kad į siūlomas programas pirmiausia įtraukiami kultūros projektai, 
paaiškinama įvairiapusišku kultūros indėliu į švietimą ir lavinimą ugdant kompetenciją ir 
praktinę patirtį, į ekonomikos vystymąsi naudojantis kūrybine pramone ir menais, taip pat į 
socialinės įtraukties skatinimą kovojant su bendruomenių marginalizacija.

Sportas

Parlamentas pranešime savo iniciatyva (2011/2087(INI) yra pabrėžęs, kad sportas gali būti 
naudingas Europos visuomenėse puoselėjant socialinę sanglaudą ir lygias galimybes. Todėl 
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kai kurie sporto projektai turėtų būti laikomi būdu paremti sunkumus patiriančioms grupėms, 
taip pat sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičiui ir kovoti su diskriminacija.

IŠVADOS

Pagal šį pasiūlymą dėl reglamento numatyta galimybė gauti keleto struktūrinių fondų paramą 
konkrečiam projektui finansuoti yra didžiulis žingsnis pirmyn: taip tikrai bus galima 
užtikrinti, kad finansuojamos priemonės būtų taikomos ilgesnį laiką. Tačiau vertinant 
projektus ir jų rezultatus būtų pagrįsta naudotis tam tikrais – ne tik kiekybiniais – rodikliais. 
Pvz., kai tai susiję su programa „Kūrybiška Europa“, Komisija pasiūlė nustatyti rodiklius ir 
sukurti duomenų bazes, kuriais naudojantis būtų galima apibrėžti kultūros sektoriaus poveikį 
ekonomikos ir socialiniam vystymuisi1.

Taip pat negalima pamiršti, kad sanglaudos politikos rezultatai yra tarp tų, kurie daro tikrai 
labiausiai apčiuopiamą poveikį kasdieniam ES piliečių gyvenimui. Valstybių narių pareiga –
paversti pasiūlymą suprantamu ir prieinamu teisės aktu, kurio nuostatos būtų tokios, kad būtų 
patenkintos piliečių reikmės, ir užtikrinta, kad visuomenė aiškiai suvoktų veiksmus, kurių 
imasi Sąjunga.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą įtraukti į savo 
pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
viešaisiais ir privačiaisiais ekonominiais ir 
socialiniais partneriais, pilietinei 
visuomenei atstovaujančiomis įstaigomis, 
įskaitant aplinkosaugos srities partnerius, 
taip pat partnerius, dirbančius įvairiose 
srityse, pvz., kultūros, švietimo ir jaunimo,

                                               
1 2011 m. lapkričio 23 d. poveikio vertinimo, pateikiamo kartu su pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“, ir Komisijos komunikatu Europos Parlamentui, 
Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Bendroji programa „Kūrybiška 
Europa“, 6.3 punktas.
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partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant,
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai;

nevyriausybines organizacijas ir už lygybės 
ir kovos su diskriminavimu skatinimą 
atsakingomis įstaigomis. Šia partneryste 
siekiama laikytis daugiapakopio valdymo 
principo, užtikrinti, kad suinteresuotieji 
subjektai būtų atsakingi už planuojamą 
intervenciją, ir naudotis atitinkamų šalių 
teorine ir praktine patirtimi. Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomas 
elgesio kodeksas, siekiant užtikrinti, kad 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) siekiant, kad informacija apie 
finansavimo galimybes ir projektų paramos 
gavėjus būtų kuo prieinamesnė ir 
skaidresnė, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų veikti viena bendra interneto 
svetainė arba portalas, kur būtų skelbiama 
informacija apie visas veiksmų programas, 
taip pat pagal kiekvieną veiksmų programą 
remiamų veiksmų sąrašas;

(72) siekiant, kad informacija apie 
finansavimo galimybes ir projektų paramos 
gavėjus būtų kuo prieinamesnė ir 
skaidresnė, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų veikti viena bendra interneto 
svetainė arba portalas, kur būtų skelbiama 
informacija apie visas veiksmų programas, 
taip pat pagal kiekvieną veiksmų programą 
remiamų veiksmų sąrašas, siekiant, kad 
prieiga prie finansavimo nebūtų tokia 
sudėtinga;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant tas, kurios vykdo 
veiklą aplinkos, kultūros, švietimo, 
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ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

jaunimo ir sporto srityse, nevyriausybines 
organizacijas, ir įstaigomis, atsakingomis 
už moterų ir vyrų lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros 
ir inovacijų skatinimas:

(1) mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros, kultūros ir kūrybinės pramonės ir 
inovacijų skatinimas;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) aplinkosauga ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo skatinimas;

(6) aplinkosauga ir gamtos paveldo 
apsauga, taip pat veiksmingo išteklių, 
įskaitant susijusius su istoriniu, 
kultūriniu, meniniu ir archeologiniu 
paveldu, naudojimo skatinimas;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) socialinės įtraukties skatinimas ir kova 
su skurdu;

(9) socialinės įtraukties skatinimas ir kova 
su skurdu bei socialiniais skirtumais;

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) investicijos į švietimą, įgūdžius ir 
mokymąsi visą gyvenimą;

(10) investicijos į švietimą, kultūrą,
įgūdžius, kvalifikacijas ir mokymąsi visą 
gyvenimą, įskaitant profesinį rengimą, 
mokslinius tyrimus ir inovacijas bei 
skaitmeninį raštingumą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) kultūros paveldo skatinimas ir 
kultūrų įvairovės apsauga.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos socialiniams ir 
ekonominiams interesams atstovaujantys 
subjektai ir kuriose sprendimų priėmimo 
lygmeniu nei viešojo sektoriaus, nei kurios 
nors vienos interesų grupės atstovai turi ne 
daugiau kaip 49 proc. balsavimo teisių;

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos kultūriniams ir
socialiniams ir ekonominiams interesams 
atstovaujantys subjektai ir kuriose 
sprendimų priėmimo lygmeniu nei viešojo 
sektoriaus, nei kurios nors vienos interesų 
grupės atstovai turi ne daugiau kaip 
49 proc. balsavimo teisių;

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) planuojama atsižvelgiant į vietos 
poreikius ir galimybes, apima vietos 

(d) planuojama atsižvelgiant į vietos 
poreikius ir galimybes, apima vietos 
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inovacijų aspektus, tinklų kūrimą ir, kai 
tinkama, bendradarbiavimą.

inovacijų, socialinius, kultūrinius ir 
švietimo aspektus, bendradarbiavimo 
projektų skatinimą ir tarpteritorinių tinklų 
vystymą.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) stiprinti vietos subjektų pajėgumus 
rengti ir įgyvendinti veiksmus;

(a) stiprinti vietos subjektų pajėgumus 
rengti ir įgyvendinti veiksmus atsižvelgiant 
į konkretaus regiono socialinius ir 
kultūrinius ypatumus, kad būtų vystoma 
inovacinė praktinė patirtis, kuria 
remiantis būtų galima kurti naujų tipų 
darbo vietas vietos lygmeniu;

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) vykdyti vietos plėtros strategijos ir 
remiamų veiksmų įgyvendinimo stebėseną 
bei atlikti konkrečius vertinimo, susijusio 
su vietos plėtros strategija, veiksmus.

(g) vykdyti vietos plėtros strategijos ir 
remiamų veiksmų įgyvendinimo stebėseną 
bei atlikti konkrečius vertinimo, susijusio 
su vietos plėtros strategija, veiksmus 
atsižvelgiant į priemonių ir jų ilgalaikių 
rezultatų kokybės aspektą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėjimo komitetą sudaro 
vadovaujančiosios institucijos, tarpinių 
įstaigų ir partnerių atstovai. Kiekvienam 
stebėsenos komiteto nariui suteikiama 
balsavimo teisė.

Stebėjimo komitetą sudaro 
vadovaujančiosios institucijos, tarpinių 
įstaigų ir partnerių atstovai, nurodyti 
5 straipsnyje. Kiekvienam stebėsenos 
komiteto nariui suteikiama balsavimo 
teisė.
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Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo 
lygis;

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo lygis 
pagal amžiaus grupę;

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankis;

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis ir 
užimtumo lygis pagal amžiaus grupę, 
išsilavinimo lygis ir gyventojų tankumas;

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, jei reikia, nurodant 
preliminarius finansinius asignavimus;

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, jaunimą ir neįgaliuosius, 
jei reikia, nurodant preliminarius 
finansinius asignavimus;

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto antro ir trečio stulpelių 6.2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas

Ex ante sąlyga Įvykdymo kriterijai 

Parlamento pakeitimas

Ex ante sąlyga Įvykdymo kriterijai 

(6.2a) Kultūros paveldo 
sektorius: projektų, skirtų 
apsaugoti, perduoti, skatinti ir 
plėtoti materialiajam ir 
nematerialiajam kultūros 
paveldui, vystymas.

– Nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos 
lygmenimis prieinamos 
veiksmingos priemonės, 
kad pirmiausia 
regionuose, kuriems 
būdingi ypač specifiniai 
ypatumai, kultūra galėtų 
tapti varomąja 
ekonominio vystymosi 
jėga, pvz., naudojantis 
kultūros ir kūrybos 
pramone bei turizmu.
– Parengtos priemonės, 
skirtos išnaudoti kultūros 
ir kalbos įvairovei, ir 
vystomi visi gyvojo 
Sąjungos paveldo 
aspektai siekiant įveikti 
sunkumus, susijusius su 
prieiga prie kultūros, 
aktyviu visuomenės 
dalyvavimu ir socialine 
įtrauktimi.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 8 punkto 8.1. papunkčio trečio stulpelio antra a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įvykdymo kriterijai Įvykdymo kriterijai 
– mokymo priemonės, kurias taikant 
žmonės įgytų su įvairiomis disciplinomis 
susijusių įgūdžių, jiems būtinų norint 
lengviau rasti ilgalaikį darbą.
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Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 9 punkto 9.1. papunkčio trečio stulpelio antros įtraukos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įvykdymo kriterijai Įvykdymo kriterijai 
– kuri taikoma ne vienam sektoriui, o 
apima visus politikos sektorius ir 
suinteresuotuosius subjektus, svarbius 
sprendžiant mokyklos nebaigusių asmenų 
skaičiaus klausimą; pagal ją ši sritis 
koordinuojama.

– kuri taikoma ne vienam sektoriui, o 
apima visus politikos sektorius ir 
suinteresuotuosius subjektus, pirmiausia 
kultūros, meno ir sporto srityse, svarbius 
sprendžiant mokyklos nebaigusių asmenų 
skaičiaus klausimą; pagal ją ši sritis 
koordinuojama.
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