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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Naujasis Komisijos pasiūlymas apima daug naujų elementų, dėl kurių kilo rimtų nesutarimų ir 
Taryboje, ir Europos Parlamente, o pastarojo atveju – ne tik tarp frakcijų, bet ir tarp EP narių, 
priklausančių toms pačioms frakcijoms. Tai, apie ką kalbama, anaiptol nėra nereikšminga: tai 
ne kas kita, kaip sanglauda vis augančioje bendrijoje, dėl skirtingų valstybių narių, regionų ir 
tautų tarpusavio priklausomybės kylančios įtampos mažinimas bendro solidarumo pagrindu.
Toks solidarumas neįmanomas, ypač atsižvelgiant į su užimtumu susijusias ir socialines 
aplinkybes, jeigu nebus užtikrintos vienodos galimybės. Taigi būtina kuo teisingiau ir tvirčiau 
mažinti nelygybę, atsiradusią dėl istorinių, ekonominių ir socialinių skirtumų, nes tai yra 
ypatingos svarbos tikslas naujame amžiuje, kuriame Europa tapo ekonomine milžine, nors 
darniai veikiančio solidarumo tinklo joje vis dar nėra.

Nepaisant akivaizdžios sėkmės ir laimėjimų integracijos srityje, kuriuos Europai pavyko 
pasiekti praeityje, šiandien jai tenka kovoti su daugybe įvairių krizių. Vienu metu ją užklupo 
daugybė problemų, susijusių su instituciniais, finansiniais ir ekonominiais, socialiniais ir 
demografiniais iššūkiais, taip pat iššūkiais energetikos politikos ir transporto bei logistikos 
srityse. Tačiau šie iššūkiai gali būti vertinami ir kaip galimybės, jeigu jos grindžiamos 
atitinkamais pokyčiais, t. y. pokyčiais, grindžiamais tvaria pusiausvyra, kurie yra nuolatiniai ir 
nuspėjami. Todėl bet koks radikalesnis pokytis, ypač susijęs su veikiančia įgyvendinančiųjų 
institucijų sistema, turi būti vertinamas apdairiai ir atsargiai.

Šis pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto grindžiamas mąstysena, gyvavusia 
seniau nei prieš pusę šimtmečio, pagal kurią didelė reikšmė teikiama taikai ir plėtrai ir kuri 
grindžiama pradžioje valstybėms narėms steigėjoms būdingu solidarumu, subrandintu ne tik 
stiprinant socialinį solidarumą, bet ir vis labiau plėtojant sanglaudos idėją. Taip susiformavo 
galvosena, kuri pastaraisiais dešimtmečiais tapo svarbiausiu ir patraukliausiu motyvu su 
naujesnėmis valstybėmis narėmis susijusiai plėtrai vis augančioje Sąjungoje. Tai tiesa ta 
prasme, kad iki šiol bendrosios rinkos ir bendros veiklos jėga glūdėjo sistemoje, kuria buvo 
užtikrinamas tam tikro lygio nuodugnus perskirstymas, grindžiamas solidarumo principu.

Visiems turėtų būti užtikrintos vienodos galimybės gauti naudos iš europinio solidarumo 
deramai atsižvelgiant į valstybių narių ypatumus ir jų gyventojų skaičių ir pirmiausia taip, kad 
priimama teisėkūros priemonė kartu nebūtų nepriimtinai žalinga pavienėms valstybėms 
narėms. Tai nėra lengva užduotis. Tačiau tai neturėtų reikšti atleidimo nuo pareigos stiprinti 
būtiną drausmę bendrų fondų valdymo srityje – iš tikrųjų, priešingai: Europos mokesčių 
mokėtojai neturi nukentėti dėl neapgalvoto ir neatsakingo jų pinigų leidimo.

Tačiau griežtumas savaime neturi tapti tikslu arba priežastimi kelti valstybėms narėms, kurios 
yra atsakingos už priemonės įgyvendinimą, dar sunkiau įvykdomus administracinius 
reikalavimus tokiu metu, kai joms priklausančios išmokos yra sumažintos. Įgaliojimai ir 
įpareigojimai (atsakomybė), kaip ir institucijų dalijimasis jais, turi būti proporcingi teisėms 
gauti išmokas ir keliamiems reikalavimams. Nuomonės referentas įsitikinęs, kad didinant 
įgaliojimus, Komisijai tenkanti atsakomybės dalis neturėtų būti atitinkamai mažinama. Dalis, 
kuria sumažinama nacionalinėms administracinėms agentūroms, regioninėms ar vietos 
lygmens įgyvendinamosioms agentūroms arba valstybėms narėms tenkanti našta, turėtų būti
keičiama tik vadovaujantis proporcingumo principu ir tik tiek, kiek tai pateisinama remiantis 
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atitinkamais skaičiavimais ir faktais grindžiamais argumentais.

Šia teisėkūros priemone turėtų būti siekiama ne ko kito, o užtikrinti, kad kiekvienas centas, 
skirtas Europos piliečių solidarumui ir sanglaudai stiprinti, būtų panaudotas pagal numatytą 
paskirtį, kad galiausiai neatsitiktų taip, jog baigiant plataus masto plėtrą ir vis stipriau 
įtvirtinant bendrąją ir labiau integruotą rinką, mažiau lėšų pasieks būtent tas vietas, kur 
finansavimo reikia.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) nuo struktūrinių fondų idėjos iki 
įgyvendinimo reikėtų atsižvelgti į 
iniciatyvos Smulkiojo verslo aktas 
Europai prioritetus ir principus, ypač į 
principą „Visų pirma galvokime apie 
mažuosius“;

Pakeitimas 2

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 

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė, remdamasi savo nacionaline 
reformų programa, 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, 
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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;

už lyčių lygybės ir kovos su 
diskriminavimu skatinimą atsakingomis 
įstaigomis, taip pat socialinę įtrauktį 
skatinančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir kultūros, švietimo ir 
jaunimo politikos srityse aktyviai 
veikiančiomis organizacijomis. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas grupėms, 
kurios galėtų nukentėti nuo programų ir 
kurios gali patirti sunkumų siekdamos 
daryti įtaką programoms.
Bendradarbiaujant su šiais partneriais 
reikėtų vadovautis geriausios patirties 
pavyzdžiais. Kiekviena valstybė narė 
turėtų užtikrinti pakankamą techninę 
pagalbą, kad būtų palengvintas jų 
įtraukimas ir dalyvavimas visais 
programavimo proceso etapais. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Todėl partneriai turėtų 
atstovauti įvairiems valstybių narių 
teritoriniams lygmenims ir atspindėti jų 
institucinę struktūrą. Partneriai turėtų 
išrinkti ir paskirti savo narius, kurie jiems 
atstovautų stebėsenos komitete. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) stengdamasi stiprinti ekonominę, 
teritorinę ir socialinę sanglaudą, Sąjunga 
visais BSP fondų paramos įgyvendinimo 
etapais turėtų siekti naikinti nelygybę bei 
skatinti moterų ir vyrų lygybę, taip pat 

(11) stengdamasi stiprinti ekonominę, 
teritorinę ir socialinę sanglaudą, Sąjunga 
visais BSP fondų paramos įgyvendinimo 
etapais turėtų siekti naikinti nelygybę bei 
skatinti moterų ir vyrų lygybę,
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kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos;

atsižvelgiant į ESS 2 straipsnį ir SESV 8 
ir 10 straipsnius, taip pat kovoti su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos, taip 
pat užtikrinti prieinamumą neįgaliesiems;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos Sąjunga ir dauguma 
valstybių narių yra prisijungusios prie 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos, o likusiose valstybėse narėse 
vyksta jos ratifikavimo procesas. 
Įgyvendinant atitinkamus projektus 
svarbu, kad visuose projektuose, pagal 
kuriuos teikiama paramą iš BSF fondų, 
būtų atsižvelgiama į iš šios konvencijos 
kylančius įsipareigojimus, inter alia, 
švietimo bei užimtumo srityse ir 
prieinamumą;

Pakeitimas 5

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) konkreti kiekvieno BSP fondo aprėptis 
turėtų būti nustatoma konkretiems fondams 
taikomose taisyklėse;
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Pakeitimas 6
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) Turėtų būti nustatyta Bendra 
strateginė programa, kad būtų skatinamas 
darnus, subalansuotas ir tvarus Sąjungos 
vystymasis ir 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; Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą 
siekiant papildyti Bendrą strateginę 
programą pagrindinių veiksmų rinkiniu, 
kuriame pagal Sąjungos tikslus 
nustatomos BSP fondų rekomendacijos.

Pakeitimas 7

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 Bendra strategine 
programa kiekviena valstybė narė, 
bendradarbiaudama su partneriais, ypač 
minimais šiame reglamente, ir Komisija, 
turėtų pagal nacionalinę reformų 
programą parengti partnerystės sutartį. 
Partnerystės sutartimi Bendroje strateginėje 
programoje nustatytos sudedamosios dalys 
turėtų būti atrinktos ir priderintos prie 
nacionalinių sąlygų ir nustatyti tvirti 
įsipareigojimai BSP fondų programomis 
siekti Sąjungos tikslų, taip pat įtvirtintos 
nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti 
galimybes naudotis fondais, ypač MVĮ ir 
labai mažoms įmonėms, ir užtikrinti 
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veiksmingą bei efektyvų BSP fondų 
įgyvendinimą;

Pakeitimas 8

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 ir 
jų įvykdymo kriterijus. Tokios ex ante 
sąlygos turėtų būti susijusios su BSP 
fondų indėlio veiksmingumu taikytinais 
investavimo atvejais. Tai, ar šios ex ante
sąlygos įvykdytos, turėtų deramai
atsižvelgdama į ankstesnę patirtį vertinti 
Komisija, atlikdama partnerystės sutarties 
ir programų vertinimą. Jeigu valstybė 
narė, nepaisydama Komisijos 
rekomendacijų, nevykdo jokių veiksmų, 
kuriais būtų siekiama įgyvendinti ex ante 
sąlygą, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai sustabdyti mokėjimus 
programai. Spręsdama, ar sustabdyti 
mokėjimus Komisija turėtų atsižvelgti į šio 
sustabdymo ekonominį ir socialinį 
poveikį. Sustabdymas turėtų būti 
panaikintas ir valstybė narė vėl turėtų 
turėti galimybę naudotis lėšomis, kai tik ji 
įgyvendina reikiamus veiksmus;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Programos 
veiklos rezultatų planas turėtų apimti 
plataus užmojo, bet realius tikslus ir 
orientyrus ir jame turėtų būti deramai 
atsižvelgta į konkrečias aplinkybes ir 
valstybės narės numatytų intervencijų 
pobūdį. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, turėtų atlikti veiklos 
rezultatų peržiūrą du kartus per programos 
laikotarpį konkrečiais metais, kuriuos 
valstybė narė ir Komisija turi suderinti.
Komisija turėtų teikti valstybei narei 
būtiną techninę pagalbą, jeigu ji 
nepasiekia nustatytų tikslų. Nepasiekus 
didelės orientyrų arba tikslų dalies, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
sustabdyti mokėjimus programai. 
Nuspęsdama sustabdyti mokėjimus 
Komisija turėtų atsižvelgti į visus 
ekonominių ir socialinių aplinkybių 
pokyčius, galinčius paveikti orientyrų 
arba tikslų įgyvendinimo rezultatus, ir į 
sustabdymo ekonominį ir socialinį 
poveikį. Sustabdymas turėtų būti 
panaikintas ir valstybė narė vėl turėtų 
turėti galimybę naudotis lėšomis, kai tik ji
įgyvendina reikiamus veiksmus;

Pakeitimas 10

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 

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys 
padės užtikrinti, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
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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 
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;

ekonomikos politika ir prireikus BSP fondų 
paramą būtų galima perskirstyti šalies 
ekonominėms problemoms spręsti 
atsižvelgiant į jos nacionalinę reformų 
programą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant geriau mobilizuoti vietos 
lygmens galimybes, reikia stiprinti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą ir 
sudaryti jai palankesnes sąlygas, 
nustatant visiems BSP fondams bendras 
taisykles ir glaudų koordinavimą. Labai 
svarbu, kad įgyvendinti vietos plėtros 
strategijas būtų patikėta vietos veiklos 
grupėms, atstovaujančioms 
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bendruomenės interesams; Įsteigtos 
LEADER grupės turėtų būti 
pripažįstamos tinkamomis grupėmis;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) būtų naudinga nustatyti, kokių 
veiksmų galima imtis Komisijos ir 
valstybių narių iniciatyva, su BSP parama 
teikiant techninę pagalbą;

(36) būtų naudinga nustatyti, kokių 
veiksmų galima imtis Komisijos ir 
valstybių narių iniciatyva, su BSP parama 
teikiant techninę pagalbą. Valstybė narė 
turėtų užtikrinti, kad šiame reglamente 
nurodytiems partneriams, įskaitant 
temines „skėtines“ ir nevyriausybines 
organizacijas, bažnyčias, socialinius ir 
ekonominius partnerius ir tinklus bei 
vietos, miestų ir regionų valdžios 
institucijoms atstovaujančias asociacijas, 
būtų suteikta tinkamo lygio techninė 
pagalba, siekiant paskatinti jų dalyvavimą 
visame programavimo procese;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) reikia nustatyti ribas, kiek šių išteklių 
galima skirti investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą, ir patvirtinti 
objektyvius jų paskirstymo regionams ir 
valstybėms narėms kriterijus. Siekiant 
paskatinti būtiną spartesnę transporto ir 
energetikos infrastruktūros, taip pat 
informacinių ir ryšių technologijų plėtrą 
visoje Sąjungoje, turėtų būti nustatyta 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė. 
Valstybei narei skiriami metiniai fondų 
asignavimai ir iš Sanglaudos fondo 

(57) reikia nustatyti ribas, kiek šių išteklių 
galima skirti investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą, ir patvirtinti 
objektyvius jų paskirstymo regionams ir 
valstybėms narėms kriterijus. Siekiant 
paskatinti būtiną spartesnę transporto ir 
energetikos infrastruktūros, taip pat 
informacinių ir ryšių technologijų plėtrą 
visoje Sąjungoje, turėtų būti nustatyta 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė. 
Valstybei narei skiriami metiniai fondų 
asignavimai ir iš Sanglaudos fondo 
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Europos infrastruktūros tinklų priemonei, o 
po to – valstybei narei pervedami metiniai 
asignavimai turėtų būti skiriami laikantis 
viršutinės ribos, kuri būtų nustatoma 
atsižvelgiant į tos valstybės narės pajėgumą 
panaudoti tuos asignavimus. Be to, 
laikantis skurdo mažinimo pagrindinio 
tikslo, įgyvendinant paramos maisto 
produktais programą reikia daugiau 
dėmesio skirti skurstantiesiems, siekiant 
skatinti Sąjungos socialinę įtrauktį ir darnų 
vystymąsi. Numatyta išteklių pervedimo 
šiai priemonei tvarka, užtikrinanti, kad tie 
ištekliai bus sudaryti iš ESF asignavimų, 
numačius atitinkamai sumažinti 
mažiausią struktūrinių fondų paramos, 
kuri turi būti skiriama ESF kiekvienoje 
šalyje, procentinę dalį;

Europos infrastruktūros tinklų priemonei, o 
po to – valstybei narei pervedami metiniai 
asignavimai turėtų būti skiriami laikantis 
viršutinės ribos, kuri būtų nustatoma 
atsižvelgiant į tos valstybės narės pajėgumą 
panaudoti tuos asignavimus. Be to, 
laikantis skurdo mažinimo pagrindinio 
tikslo, įgyvendinant paramos maisto 
produktais programą reikia daugiau 
dėmesio skirti skurstantiesiems, siekiant 
skatinti Sąjungos socialinę įtrauktį ir darnų 
vystymąsi. Numatyta išteklių pervedimo 
šiai priemonei tvarka, užtikrinanti, kad tie 
ištekliai bus sudaryti iš ESF asignavimų;

Pakeitimas 14

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 15

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) kai miestų arba teritorinės plėtros 
strategijoje reikalaujama laikytis integruoto 

(65) kai miestų arba kaimo plėtros 
strategijoje reikalaujama laikytis integruoto 
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požiūrio, nes investicijos skiriamos pagal 
daugiau negu vieną vienos arba kelių 
veiksmų programų prioritetinę kryptį, 
fondų remiama veikla turėtų būti vykdoma 
kaip integruota teritorinė investicija pagal 
veiksmų programą;

požiūrio, nes investicijos skiriamos pagal 
daugiau negu vieną vienos arba kelių 
veiksmų programų prioritetinę kryptį, 
fondų remiama veikla turėtų būti vykdoma 
kaip integruota teritorinė investicija pagal 
veiksmų programą;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) svarbu, kad visuomenė būtų 
informuojama apie Sąjungos fondų 
paramos pasiekimus. Piliečiai turi teisę 
žinoti, kaip investuojami Sąjungos 
finansiniai ištekliai. Atsakomybė už tai, 
kad atitinkama informacija būtų skelbiama 
visuomenei, tenka ir vadovaujančiosioms 
institucijoms, ir paramos gavėjams. 
Siekiant veiksmingesnės komunikacijos su 
visuomene ir didesnės komunikacijos 
veiksmų, kurių imamasi Komisijos 
iniciatyva, sąveikos, pagal šį reglamentą 
komunikacijos veiksmams skiriami 
ištekliai taip pat naudojami siekiant 
Europos Sąjungos politikos prioritetų, 
susijusių su šio reglamento bendraisiais 
tikslais, koordinuotai komunikacijai;

(70) svarbu, kad visuomenė būtų 
informuojama apie Sąjungos fondų 
paramos pasiekimus. Piliečiai turi teisę 
žinoti, kaip investuojami Sąjungos 
finansiniai ištekliai. Atsakomybė už tai, 
kad atitinkama informacija būtų skelbiama 
visuomenei, tenka ir vadovaujančiosioms 
institucijoms, ir paramos gavėjams, o ypač 
Komisijai. Taikant naujas technologijas 
galima vienoje centralizuotoje interneto 
svetainėje grafiškai skelbti informaciją 
apie kiekvienos šalies finansinius srautus 
ir rezultatus, pasiektus naudojant fondų 
paramą. Siekiant veiksmingesnės 
komunikacijos su visuomene ir didesnės 
komunikacijos veiksmų, kurių imamasi 
Komisijos iniciatyva, sąveikos, pagal šį 
reglamentą komunikacijos veiksmams 
skiriami ištekliai taip pat naudojami 
siekiant Europos Sąjungos politikos 
prioritetų, susijusių su šio reglamento 
bendraisiais tikslais, koordinuotai 
komunikacijai;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) siekiant užtikrinti plačią informacijos 
apie fondų paramos pasiekimus ir Sąjungos 
vaidmenį sklaidą bei informuoti 
potencialius paramos gavėjus apie 
finansavimo galimybes, šiame reglamente 
turėtų būti nustatytos išsamios 
informavimo ir viešinimo priemonių 
taisyklės, taip pat tam tikri techniniai tokių 
priemonių aspektai;

(71) siekiant užtikrinti plačią informacijos 
apie fondų paramos laimėjimus ir Sąjungos 
vaidmenį sklaidą bei – pirmiausia 
dalyvaujant įvairioms organizacijoms, 
kurios atstovauja suinteresuotosioms 
šalims – informuoti potencialius paramos 
gavėjus apie finansavimo galimybes, šiame 
reglamente turėtų būti nustatytos išsamios 
informavimo ir viešinimo priemonių 
taisyklės, taip pat tam tikri techniniai tokių 
priemonių aspektai;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
85 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85) siekiant apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus ir nustatyti 
veiksmingo programų įgyvendinimo 
užtikrinimo priemones, turėtų būti 
numatytos priemonės, kurios Komisijai 
leistų mokėjimus sustabdyti prioritetinės 
krypties arba veiksmų programos 
lygmeniu;

(85) siekiant apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus ir nustatyti 
veiksmingo programų įgyvendinimo 
užtikrinimo priemones, turėtų būti 
numatytos priemonės, kurios Komisijai 
leistų mokėjimus sustabdyti prioritetinės 
krypties arba veiksmų programos 
lygmeniu. Spręsdama, ar sustabdyti 
mokėjimus, Komisija turėtų atsižvelgti į 
sustabdymo ekonominį ir socialinį poveikį 
atitinkamam regionui;

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 

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
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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 
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;

aktus dėl Bendros strateginės programos 
papildymo ir preliminariai nustatomi šie 
dalykai: 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 
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;
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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 
veiksmų programos, sprendimus dėl 
didelės apimties projektų, sprendimus dėl 
bendrų veiksmų planų, sprendimus 
sustabdyti mokėjimus ir sprendimus dėl 
finansinių pataisų;

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai: dėl visų BSP fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos partnerystės sutartys, 
dėl kurių susitarta, 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 
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 – (2) Bendra strateginė programa –
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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;

dokumentas, kuriame pateikta valstybių 
narių ir regionų lygmens programavimo 
proceso strateginė kryptis, pagal kurį 
palengvinamas Sąjungos intervencijos, 
susijusios su BSP fondų parama, 
koordinavimas sektorių ir teritorijų 
lygmeniu, taip pat su kitų susijusių sričių 
Sąjungos politika ir priemonėmis ir
kuriame nustatomos BSP fondų 
programavimo nuoseklumo ir atitikties 
valstybių narių ir Sąjungos ekonomikos ir 
užimtumo politikai užtikrinimo priemonės. 
Komisija pagal 142 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, skirtus 
papildyti BSP, kuria remiantis 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, 
vadovaujantis investicijų prioritetais, 
atsižvelgiant į skirtingas regionų reikmes, 
iššūkius ir galimybes, taip pat į tvariam 
regionų vystymuisi būtiną lankstumą ir 
siūlant bendradarbiavimo BSP fondų 
paramos pagrindu prioritetus;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) programavimas – kelių etapų procesas, 
kuriuo organizuojama veikla, priimami 
sprendimai ir skirstomi finansiniai ištekliai, 
siekiant bendrais daugiamečiais Sąjungos 
ir valstybių narių veiksmais įgyvendinti 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją;

(4) programavimas – kelių etapų procesas, 
kuriuo, dalyvaujant partneriams ir 
vadovaujantis daugiapakopio valdymo 
principu, kaip nustatyta 5 straipsnyje,
organizuojama veikla, priimami 
sprendimai ir skirstomi finansiniai ištekliai, 
siekiant bendrais daugiamečiais Sąjungos 
ir valstybių narių veiksmais įgyvendinti 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją;
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) valstybės pagalba – pagalba, kuriai 
taikoma Sutarties 107 straipsnio 1 dalis; 
taikant šį reglamentą „valstybės pagalba“ 
taip pat vadinama de minimis pagalba, kaip 
apibrėžta 2006 m. gruodžio 15 d. 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 1998/2006 
dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de 
minimis pagalbai, 2007 m. gruodžio 20 d. 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 1535/2007 
dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo 
de minimis pagalbai žemės ūkio produktų 
gamybos sektoriuje ir 2007 m. liepos 24 d. 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 875/2007 
dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo 
de minimis valstybės pagalbai 
žuvininkystės sektoriuje ir iš dalies
keičiančiame Reglamentą (EB) 
Nr. 1860/2004;

(10) valstybės pagalba – pagalba, kuriai 
taikoma Sutarties 107 straipsnio 1 dalis; 
taikant šį reglamentą „valstybės pagalba“ 
taip pat vadinama de minimis pagalba, kaip 
apibrėžta 2006 m. gruodžio 15 d. 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 1998/2006 
dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de 
minimis pagalbai, 2007 m. gruodžio 20 d. 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 1535/2007 
dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo 
de minimis pagalbai žemės ūkio produktų 
gamybos sektoriuje ir 2007 m. liepos 24 d. 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 875/2007 
dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo 
de minimis valstybės pagalbai 
žuvininkystės sektoriuje ir iš dalies 
keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 
1860/2004, 2012 m. balandžio 25 d. 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 360/2012 
dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de 
minimis pagalbai, skiriamai visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugas 
teikiančioms įmonėms1, taip pat pagalba, 
suteikta kaip viešosios paslaugos, 
teikiamos tam tikroms įmonėms, kurioms 
patikėta teikti visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugas, kaip apibrėžta 2011 m. 
gruodžio 20 d. Komisijos sprendime dėl 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
106 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės 
pagalbai, kompensacijos už viešąją 
paslaugą forma skiriamai tam tikroms 
įmonėms, kurioms pavesta teikti 
visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugas2;

_______________
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1 OL L 114, 2012 4 26, p. 8.
2 OL L 7, 2012 1 11, p. 3.

Pagrindimas

Kadangi visuotinės ekonominės svarbos paslaugų teikimas yra viena iš valstybės pagalbos 
formų, jis turėtų būti įtrauktas į valstybės pagalbos apibrėžtį.

Pakeitimas 24

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 
strategija, ir kurį Komisija patvirtina 
atsižvelgdama į vertinimo ir dialogo su 
valstybe nare rezultatus;

(18) partnerystės sutartis – valstybės narės 
kartu su partneriais laikantis daugiapakopio 
valdymo principo, kaip nurodyta 
5 straipsnyje, 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 
strategija atsižvelgiant į jos nacionalinę 
reformų programą, kartu pripažįstant 
skirtingas jos regionų reikmes ir 
užtikrinant tvariam regioniniam 
vystymuisi būtiną lankstumą, ir kurį 
Komisija patvirtina atsižvelgdama į 
vertinimo ir dialogo su valstybe nare 
rezultatus;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 24 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) ex ante sąlyga – konkrečiai ir 
tiksliai iš anksto apibrėžtas lemiamas 
veiksnys, kuris yra būtina prielaida norint 
veiksmingai ir našiai įgyvendinti konkretų 
investicijos, kurią ketinama finansuoti bet 



PE486.190v02-00 20/114 AD\908400LT.doc

LT

kurio BSP fondo lėšomis, turinį, yra tikrai 
su tuo susijęs ir turi tam tiesioginio 
poveikio.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. BSP fondų parama teikiama pagal 
daugiametes programas, papildant 
nacionalinę, regioninę ir vietos 
intervencinę veiklą, skirtą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijai įgyvendinti vadovaujantis 
nacionalinėmis reformų programomis, 
atsižvelgiant į Sutarties 9 straipsnį, į 
susijusias integruotąsias gaires, susijusias 
konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas 
pagal Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir 
susijusias Tarybos rekomendacijas, 
priimtas pagal Sutarties 148 straipsnio 
4 dalį.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad BSP fondų parama derėtų su Sąjungos 
politika ir prioritetais ir papildytų kitas 
Sąjungos priemones.

2. Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad BSP fondų parama derėtų su 
atitinkama Sąjungos politika ir prioritetais, 
įskaitant horizontaliuosius tikslus, ir 
papildytų kitas Sąjungos priemones.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatant BSP fondų paramos 
įgyvendinimo ir naudojimo, ypač 
finansinių ir administracinių išteklių, 
reikalingų BSP fondų paramai įgyvendinti, 
ataskaitų teikimo, vertinimo, valdymo ir 
kontrolės tvarką atsižvelgiama į 
proporcingumo skiriamos paramos lygiui 
principą.

5. Nustatant BSP fondų paramos 
įgyvendinimo ir naudojimo, ypač 
finansinių ir administracinių išteklių, 
reikalingų BSP fondų paramai įgyvendinti, 
ataskaitų teikimo, vertinimo, valdymo ir 
kontrolės tvarką atsižvelgiama į 
proporcingumo skiriamos paramos lygiui ir 
paramos gavėjų dydžiui principą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija ir valstybės narės užtikrina 
BSP fondų veiksmingumą, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą.

9. Komisija ir valstybės narės užtikrina 
BSP fondų veiksmingumą, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą, informuodamos 
galimus paramos gavėjus apie 
finansavimo galimybes ir viešai 
skelbdamos apie sanglaudos politikos 
vaidmenį ir laimėjimus.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Vykdydamos atitinkamas su BSP 
fondais susijusias funkcijas, Komisija ir 
valstybės narės siekia mažinti paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą.

10. Vykdydamos atitinkamas su BSP 
fondais susijusias funkcijas, Komisija ir 
valstybės narės siekia mažinti paramos 
gavėjams, nacionalinėms, regioninėms ir 
vietos viešosioms institucijoms bei 
įstaigoms, skirtingais administraciniais 
lygmenimis atliekančioms 
vadovaujančiųjų institucijų vaidmenį,
tenkančią administracinę naštą.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Dėl kiekvienos partnerystės sutarties ir 
kiekvienos programos valstybės narės ir 
regioninės valdžios institucijos užmezga 
partnerystės ryšius su šiais partneriais:

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) kitomis kompetentingomis valdžios 
institucijomis;

Pakeitimas 33

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, 
tarp jų – socialinę įtrauktį skatinančias ne 
pelno, taip pat kultūros, švietimo ir 
jaunimo politikos srityse aktyviai 
veikiančias organizacijas, ir įstaigomis, 
atsakingomis už lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimą.

Pakeitimas 34
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybė narė į partnerystę įtraukia tas 
institucijas, organizacijas ir grupes, 
kurios gali daryti įtaką programų 
įgyvendinimui arba gali būti jo paveiktos. 
Ypatingas dėmesys skiriamas grupėms, 
kurioms programos gali daryti poveikį ir 
kurios gali susidurti su sunkumais 
siekdamos joms daryti įtaką, visų pirma 
pažeidžiamoms ir marginalizuotoms 
grupėms.

Pakeitimas 35

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 
ir 1 dalyje nurodytą partnerystės 
susitarimą partneriai, atstovaujantys 
įvairiems teritoriniams lygmenims ir 
atspindintys valstybių narių institucinę 
struktūrą, dalyvauja visais etapais
valstybėms narėms rengiant partnerystės 
sutartis ir pažangos ataskaitas bei b 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
programas. Partneriai dalyvauja programų 
stebėsenos komitetuose.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 142 straipsnį, 
rengiant Europos elgesio kodeksą, kuriame 

3. Komisijai – jai pasikonsultavus su 
Europos socialiniais ir ekonominiais 
partneriais ir Europos organizacijomis 
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nustatomi tikslai ir kriterijai, skirti padėti 
įgyvendinti partnerystės principą ir 
sudaryti sąlygas valstybėms narėms dalytis 
informacija, patirtimi, rezultatais ir gerąja 
patirtimi.

partnerėmis – suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus pagal 
142 straipsnį, rengiant Europos elgesio 
kodeksą, kuriame nustatomi tikslai ir 
kriterijai, skirti padėti įgyvendinti 
partnerystės principą ir sudaryti sąlygas 
valstybėms narėms dalytis informacija, 
patirtimi, rezultatais ir gerąja patirtimi.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Atsakingosios institucijos, 
panaudodamos BSP fondų lėšas, skatina 
5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus 
partnerius, ypač kovos su skurdu, 
socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir lygių 
galimybių srityse, tinkamai dalyvauti ir 
naudotis finansinėmis priemonėmis.  

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moterų ir vyrų lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimas

Lygių galimybių ir nediskriminavimo 
skatinimas

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
rengiant ir įgyvendinant programas būtų 
skatinama moterų ir vyrų lygybė bei būtų 

Valstybės narės ir Komisija užtikrina 
moterų ir vyrų lygybę, taip pat kad visais 
BSP fondų rengimo, programavimo ir 
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įtraukiamas lyčių lygybės aspektas. įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo 
etapais laiku ir nuolat būtų nuosekliai 
įtraukiamas lyčių aspektas ir taikomi lyčių 
aspekto įtraukimo sudarant biudžetą 
vertinimo metodai.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija imasi tinkamų 
priemonių, kad programų rengimo ir 
įgyvendinimo etapais būtų užkirstas kelias 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos.

Valstybės narės ir Komisija imasi tinkamų 
priemonių, kad programų rengimo ir 
įgyvendinimo etapais būtų skatinamos 
lygios galimybės, užkirstas kelias 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos, ir, 
ypatingą dėmesį skirdamos tiems, kuriems 
gresia daugialypė diskriminacija,
užtikrina, kad nebūtų atkurta segregacija.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 a straipsnis
Prieinamumo neįgaliesiems užtikrinimas

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
visais programų rengimo ir įgyvendinimo 
etapais neįgaliesiems būtų užtikrintas 
prieinamumas.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) mažųjų ir vidutinių įmonių bei žemės 
ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) ir žuvininkystės 
bei akvakultūros sektoriaus (EJRŽF) 
konkurencingumo didinimas;

(3) mažųjų, vidutinių ir labai mažų
įmonių, taip pat savarankiškai dirbančių 
asmenų vadovaujamų įmonių bei žemės 
ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) ir žuvininkystės 
bei akvakultūros sektoriaus (EJRŽF) 
konkurencingumo didinimas;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) aplinkosauga ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo skatinimas;

(6) aplinkosauga ir biologinės įvairovės 
apsauga, taip pat energijos ir išteklių 
naudojimo veiksmingumo skatinimas;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) užimtumo skatinimas ir darbo jėgos 
judumo rėmimas;

(8) tvaraus ir kokybiško užimtumo 
skatinimas ir savanoriško darbo jėgos 
judumo rėmimas;

Pakeitimas 45

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 ir diskriminacija;
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) investicijos į prieinamumo 
žmonėms, turintiems judėjimo sutrikimų, 
įskaitant vyresnio amžiaus asmenis ir 
neįgaliuosius, užtikrinimą;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) institucinių pajėgumų stiprinimas ir 
veiksmingas viešasis administravimas.

(11) institucinių pajėgumų stiprinimas ir 
veiksmingas viešasis administravimas, taip 
pat suinteresuotųjų šalių kompetencijos 
ugdymo skatinimas.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima skatinti darnų, 
subalansuotą ir tvarų Sąjungos vystymąsi, 

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

remiantis Bendra strategine programa, 
kaip nurodyta -I priede, pateikiama 
valstybių narių ir regionų lygmens 
programavimo proceso ir BSP fondų 
indėlio norint pasiekti pagal Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslus ir uždavinius strateginė 
kryptis atsižvelgiant į skirtingas regionų 
reikmes, iššūkius ir galimybes ir tvariam 
regionų vystymuisi būtiną lankstumą.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turinys Turinys
Bendroje strateginėje programoje 
nustatoma:

Bendradarbiaujant su ES socialiniais ir 
ekonominiais partneriais strateginėje 
programoje nustatoma:

(a) pagal kiekvieną teminį tikslą 
nustatomi kiekvieno BSP fondo remtini 
pagrindiniai veiksmai;
(b) pagrindinės teritorinės miestų, kaimų, 
pakrančių ir žuvininkystės vietovių, taip 
pat vietovių, kurioms būdingi specifiniai 
Sutarties 174 ir 349 straipsniuose 
nurodyti teritoriniai ypatumai, problemos, 
spręstinos pasitelkiant BSP fondus;
(c) horizontalieji BSP fondų įgyvendinimo 
principai ir politikos tikslai;

(c) horizontalieji BSP fondų įgyvendinimo 
principai ir politikos tikslai;

(d) kiekvieno BSP fondo 
bendradarbiavimo veiklos prioritetinės 
sritys, kai tinkama, atsižvelgiant į 
makroregionines ir jūrų baseinų 
strategijas;
(e) BSP fondų koordinavimo tarpusavyje ir 
su kitomis susijusiomis Sąjungos politikos 
sritimis ir priemonėmis, įskaitant 
bendradarbiavimo išorės priemones, 
procedūros;

(e) BSP fondų koordinavimo tarpusavyje ir 
su kitomis susijusiomis Sąjungos politikos 
sritimis ir priemonėmis, įskaitant 
bendradarbiavimo išorės priemones, 
procedūros;
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(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) BSD fondų programavimo nuoseklumo 
ir atitikties kitų sričių Sąjungos politikos 
priemonėms ir, vadovaujantis 
nacionalinėmis reformų programomis, 
susijusioms konkrečioms šalims skirtoms 
rekomendacijoms pagal SESV
121 straipsnio 2 dalį ir atitinkamoms 
Tarybos rekomendacijoms, priimtoms 
pagal SESV 148 straipsnio 4 dalį, 
užtikrinimo priemonės.

Komisijai suteikiami įgaliojimai per 
3 mėnesius nuo šio reglamento priėmimo 
dienos pagal 142 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus siekiant papildyti 
Bendrą strateginę programą:
(a) rekomendacijos kiekvienam teminiam 
tikslui, susijusiomis su pagrindiniais 
veiksmais, kuriuos ketinama remti 
kiekvieno BSP fondo lėšomis;
(b) esminiais teritoriniais uždaviniais, 
skirtais miestų, kaimų, pakrančių ir 
žuvininkystės vietovėms, taip pat 
specifiniais SESV 174 ir 349 straipsniuose 
nurodytais teritoriniais ypatumais 
pasižyminčioms vietovėms, kuriuos 
ketinama spręsti naudojant BSP fondų 
paramą;
(c) kiekvieno BSP fondo 
bendradarbiavimo veiklos prioritetinėmis 
sritimis, kai tinkama, atsižvelgiant į 
makroregionines ir jūrų baseinų 
strategijas vadovaujantis valstybių narių 
prioritetais.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 52

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 
regioninės valdžios institucijomis parengia 
2014 m. sausio 1 d. – 2020 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpio partnerystės 
sutartį.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės partnerystės sutartį 
rengia bendradarbiaudamos su 
5 straipsnyje nurodytais partneriais. 
Partnerystės sutartis rengiama 
bendradarbiaujant su Komisija.

2. Valstybės narės ir regioninės valdžios 
institucijos partnerystės sutartį rengia 
bendradarbiaudamos su 5 straipsnyje 
nurodytais partneriais. Partnerystės sutartis 
rengiama bendradarbiaujant su Komisija.

Pakeitimas 54
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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 
šešis mėnesius nuo Bendros strateginės 
programos priėmimo.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) netolygumų ir vystymosi poreikių 
analizė atsižvelgiant į Bendroje strateginėje 
programoje nustatytus teminius tikslus ir 
pagrindinius veiksmus, konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir atitinkamose 
Tarybos rekomendacijose, priimtose pagal 
Sutarties 148 straipsnio 4 dalį, nustatytus 
uždavinius;

i) netolygumų ir b vystymosi poreikių 
analizė atsižvelgiant į Bendroje strateginėje 
programoje nustatytus teminius tikslus, šio 
reglamento 6, 7, 7a ir 8 straipsniuose 
įtvirtintus horizontaliuosius principus ir 
rekomenduojamus veiksmus, taip pat 
atsižvelgiant į atitinkamai konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir atitinkamose 
Tarybos rekomendacijose, priimtose pagal 
Sutarties 148 straipsnio 4 dalį, nustatytus 
uždavinius atsižvelgiant į valstybių narių 
nacionalines reformų programas;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) programų ex ante vertinimų, kuriais
grindžiamas teminių tikslų pasirinkimas ir
BSP fondų paramos preliminarus 
paskirstymas, analizės santrauka;

ii) programų, kuriomis grindžiamas 
teminių tikslų pasirinkimas, BSP fondų 
paramos preliminarus paskirstymas, 
analizės santrauka ir pagrindinių 
rezultatų, kurių tikimasi iš kiekvieno BSP 
fondo, santrauka;
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pagrindinių numatomų kiekvieno 
teminio tikslo rezultatų kiekvieno BSP 
fondo atžvilgiu santrauka;

Išbraukta.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) tvarka, kuria užtikrinamas integruotas 
BSP fondų paramos naudojimas 
teritoriniam miestų, kaimų, pakrančių ir 
žuvininkystės vietovių, taip pat vietovių, 
kurioms būdingi tam tikri teritoriniai 
ypatumai, vystymuisi, visų pirma 28, 29 ir 
99 straipsnių įgyvendinimo tvarka ir, kai 
tinkama, taip pat pateikiamas miestų, kurie 
dalyvauja ERPF reglamento 8 straipsnyje 
nurodytoje miestų plėtros programoje, 
sąrašas;

ii) tvarka, kuria užtikrinamas integruotas 
BSP fondų paramos naudojimas 
teritoriniam miestų, kaimų, pakrančių ir 
žuvininkystės vietovių, taip pat vietovių, 
kurioms būdingi tam tikri teritoriniai 
ypatumai, vystymuisi, visų pirma 28, 29 ir 
99 straipsnių įgyvendinimo tvarka ir, kai 
tinkama, taip pat pateikiamas preliminarus
miestų, kurie dalyvauja ERPF reglamento 
8 straipsnyje nurodytoje miestų plėtros 
programoje, sąrašas;

Pakeitimas 59

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 
dėmesio skiriant atkreipiant marginalioms 
bendruomenėms, įskaitant, kai tinkama,
preliminarų lėšų paskirstymą 

c) integruotą požiūrį tenkinant specifinius
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba skurdo ir socialinės atskirties riziką, 
poreikius, ypač daug dėmesio skiriant
neįgaliems asmenims ir marginalioms 
bendruomenėms, įskaitant preliminarų lėšų 
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atitinkamiems BSP fondams; paskirstymą atitinkamiems BSP fondams, 
kad būtų padedama įgyvendinti 
nacionalines kovos su skurdu strategijas;

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kaip BSP fondai prisidės prie 
nacionalinėse reformų programose 
išsamiau apibrėžtų integruotų 
nacionalinių kovos su skurdu strategijų, 
kuriose, atsižvelgiant į nacionalines 
socialinės padėties ataskaitas, skatinama 
įtrauktis visų grupių, kurios patiria 
skurdą ir socialinę atskirtį arba joms kyla 
tokia grėsmė, įgyvendinimo;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) integruotą požiūrį tenkinant 
specifinius geografinių vietovių, kurios 
yra labiausiai paveiktos nedarbo, 
poreikius, ypač daug dėmesio skiriant 
jaunimo nedarbui ir kiekvienoje fondų 
strategijoje nurodant priemones, kuriomis 
siekiama kovoti su juo, taip pat nurodant 
šiam tikslui skiriamus finansinius 
išteklius;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos d punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ex ante sąlygų įgyvendinimo vertinimo 
santrauką ir įgyvendintinų nacionalinio ir 
regioninio lygmenų veiksmų santrauką bei 
jų įgyvendinimo grafiką tais atvejais, kai ex 
ante sąlygos neįgyvendintos;

ii) atitinkamų ex ante sąlygų įgyvendinimo 
vertinimo santrauką ir įgyvendintinų 
nacionalinio ir regioninio lygmenų 
veiksmų santrauką bei jų įgyvendinimo 
grafiką tais atvejais, kai ex ante sąlygos 
neįgyvendintos;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) veiksmai, kurių imtasi tam, kad
rengiant partnerystės sutartį dalyvautų 
partneriai, jų funkcijos ir šio reglamento 
46 straipsnyje nustatyta pažangos
ataskaita;

iv) veiksmus, kurių imtasi siekiant 
įgyvendinti daugiapakopio valdymo 
principą ir įtraukti 5 straipsnyje 
nurodytus partnerius, ir šių veiksmų 
efektyvumą, preliminarų partnerių sąrašą 
ir jų funkcijas rengiant partnerystės sutartį 
ir šio reglamento 46 straipsnyje nustatytą
pažangos ataskaitą;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) duomenis apie teisines ir 
administracines kliūtis, trukdančias 
nacionaliniu lygmeniu įgyvendinti 
partnerystę, ir šioms kliūtims pašalinti 
skirtus veiksmus;

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos d punkto iv b papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivb) duomenis apie atitinkamą esamą 
nacionalinę, regioninę ar vietos 
partnerystę, daugiapakopio valdymo 
struktūrą ir būdus, kaip į jas bus 
atsižvelgta;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įvertinimą, ar reikia stiprinti institucijų 
ir, jei tinkama, paramos gavėjų 
administracinius pajėgumus, ir atitinkami 
veiksmai, kurių reikia imtis;

i) įvertinimą, ar reikia stiprinti institucijų, 
paramos gavėjų ir 5 straipsnio 1 dalies a, b 
ir c punktuose nurodytų partnerių
administracinius pajėgumus, ir atitinkami 
veiksmai, kurių reikia imtis;

Pakeitimas 67

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 
elementų, nurodomų 14 straipsnio a 
punkto iii, iv, vi ir vii papunkčiuose ir 
d punkto i–iii papunkčiuose, patvirtinimo 
ne vėliau kaip per keturis 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.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis
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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
pagrindinių Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų, 
sprendžiant konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose, nustatytose atsižvelgiant 
į nacionalinę reformų programą ir kitus 
strateginius planus, pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir susijusiose Tarybos 
rekomendacijose, priimtose pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį, nurodytas problemas, 
ir atsižvelgiant į nacionalinius, regioninius
ir vietinius poreikius.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekvienam BSP fondui taikomos 
ex ante sąlygos ir atitinkami jų įvykdymo 
kriterijai nustatomi konkrečiam fondui 
skirtose taisyklėse.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės įvertina, ar taikytinos ex 
ante sąlygos yra įvykdytos.

2. Valstybės narės įvertina, ar ex ante
sąlygos, susijusios su BSP fondų indėlio 
veiksmingumu taikytinais investavimo 
atvejais, yra įvykdytos atsižvelgiant į 
kompetencijų pasidalijimą įvairiuose 
valdymo lygmenyse. Vertinimas 
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grindžiamas bendra metodika ir jame 
dalyvauja 5 straipsnyje nurodyti 
partneriai.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įvertina pateiktą informaciją 
apie tai, kaip įvykdytos ex ante sąlygos, 
vertindama partnerystės sutartį ir 
programas. Tvirtindama programą ji gali 
nuspręsti sustabdyti visus arba dalį 
tarpinių mokėjimų pagal programą, kol 
bus tinkamai užbaigti ex ante sąlygos 
vykdymo veiksmai. Jeigu ex ante sąlygai 
įvykdyti skirti veiksmai iki programoje 
nustatyto termino nebus tinkamai užbaigti,
Komisija turės pagrindą sustabdyti 
mokėjimus.

5. Komisija įvertina pateiktą informaciją 
apie tai, kaip įvykdytos ex ante sąlygos, 
vertindama partnerystės sutartį ir 
programas. Jeigu ex ante sąlygai įvykdyti 
skirti veiksmai iki programoje nustatyto 
termino nebus tinkamai užbaigti, tai gali 
būti pagrindas Komisijai sustabdyti 
mokėjimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija turėtų atsižvelgti į sustabdymo 
ekonominį ir socialinį poveikį 
atitinkamam regionui. Jeigu jau 
įgyvendinta ex ante sąlyga nėra 
tenkinama įgyvendinant programą, 
Komisijai tai taip pat gali būti pagrindas 
sustabdyti mokėjimus. Kai tik valstybė 
narė imasi reikiamų veiksmų, 
sustabdymas panaikinamas ir ji gali vėl 
naudotis lėšomis.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Veikdama pagal 5 dalį, Komisija 
deramai atsižvelgia į padėtį konkrečioje 
valstybėje narėje ir jos ankstesnę patirtį 
dėl atitinkamų ex ante sąlygų įvykdymo.

Pakeitimas 73
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Veiklos lėšų rezervas

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.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, 2017 ir 2019 m.
atlieka kiekvienos valstybės narės 
programų įgyvendinimo rezultatų peržiūrą, 
atsižvelgdama į atitinkamoje partnerystės 
sutartyje ir programoje nustatytą veiklos 
rezultatų planą. Veiklos rezultatų planas 
rengiamas I priede nurodyta tvarka.

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, atlieka kiekvienos 
valstybės narės programų įgyvendinimo 
rezultatų peržiūrą, atsižvelgdama į 
atitinkamoje partnerystės sutartyje ir 
programoje nustatytą veiklos rezultatų 
planą. Veiklos rezultatų peržiūra 
atliekama du kartus per programos 
laikotarpį. Valstybės narės ir Komisija 
nusprendžia, kuriais metais turi būti 
atliekama peržiūra. Veiklos rezultatų 
planas rengiamas I priede nurodyta tvarka.

Pagrindimas

Tam, kad būtų užtikrintas skaidrumas atsižvelgiant į padėtį skirtingose valstybėse narėse, 
valstybė narė ir Komisija turėtų abipusiškai suderinti veiklos rezultatų peržiūros sąlygas.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis



AD\908400LT.doc 39/114 PE486.190v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per šią peržiūrą, remiantis 2017 ir 
2019 m. pateiktų pažangos ataskaitų 
informacija ir vertinimais, nagrinėjama, ar 
pasiekti programų įgyvendinimo orientyrai 
prioritetų lygmeniu.

2. Per šią peržiūrą, remiantis konkrečiais 
veiklos rezultatų peržiūros atlikimo metais
pateiktų pažangos ataskaitų informacija ir 
vertinimais, nagrinėjama, ar pasiekti 
programų įgyvendinimo orientyrai 
prioritetų lygmeniu.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atliekant peržiūrą atsižvelgiama į
visus ekonominių ir socialinių aplinkybių 
pokyčius, galinčius turėti įtakos programų 
orientyrų pasiekimo rezultatams.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisija turėtų atlikti ne tik pirmiau 
minėtą peržiūrą, bet ir nuolat vykdyti 
stebėseną, kuri, kaip išankstinio įspėjimo 
sistema, leistų nustatyti programas, kurios 
neprisidėjo siekiant BSP fondų tikslų ir 
uždavinių, ir padėtų užkirsti kelią 
mokėjimų sustabdymui.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu per 2017 m. įgyvendinimo 
rezultatų peržiūrą paaiškėja, kad pagal 
programos prioritetą nustatyti 2016 m.
orientyrai nepasiekti, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms pateikia 
rekomendacijas.

1. Jeigu per pirmosios veiklos rezultatų 
peržiūros atlikimo metus paaiškėja, kad 
pagal programos prioritetą prieš pirmosios 
veiklos rezultatų peržiūros atlikimo metus 
einantiems metams nustatyti orientyrai 
nepasiekti, Komisija atitinkamoms 
valstybėms narėms pateikia 
rekomendacijas.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

2. Remdamasi galutine peržiūra, atlikta 
antrosios veiklos rezultatų peržiūros 
atlikimo metais, Komisija įgyvendinimo 
aktais priima sprendimą dėl kiekvieno BSP 
fondo ir valstybių narių programų ir 
prioritetų, kurių orientyrai pasiekti, 
atsižvelgdama, inter alia, į išorės sąlygas 
ir Sąjungos ir konkrečių valstybių narių 
BVP pokyčius. Komisija tvirtinta 
atitinkamų programų pakeitimus, 
laikydamasi 26 straipsnio nuostatų.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu atlikus veiklos rezultatų peržiūrą 
paaiškėja, kad pagal prioritetą veiklos 
rezultatų plane nustatytų orientyrų pasiekti 

3. Jeigu atlikus 2 dalyje nurodytą veiklos 
rezultatų peržiūrą paaiškėja, kad daugelio
pagal prioritetą veiklos rezultatų plane 
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nepavyko, Komisija gali sustabdyti visus 
tarpinius mokėjimus pagal programos 
prioritetą arba jų dalį, laikydamasi 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
nustatytos tvarkos.

nustatytų orientyrų pasiekti nepavyko, 
Komisija gali sustabdyti visus tarpinius 
mokėjimus pagal programos prioritetą arba 
jų dalį, laikydamasi konkretiems fondams 
taikomose taisyklėse nustatytos tvarkos ir 
remdamasi savo ankstesnėmis 
pastabomis. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija turėtų atsižvelgti į sustabdymo 
ekonominį ir socialinį poveikį atitinkamai 
valstybei narei. Kai tik valstybė narė imasi 
reikiamų veiksmų, sustabdymas 
panaikinamas ir ji gali vėl naudotis 
lėšomis.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
4 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Makroekonominės sąlygos Pagalba valstybėms narėms, 
patiriančioms didelių biudžeto problemų

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programas rengia valstybės narės arba jų 
paskirtos institucijos, bendradarbiaudamos 
su partneriais.

2. Programas rengia valstybės narės arba jų 
paskirtos institucijos, bendradarbiaudamos 
su 5 straipsnyje nurodytais partneriais.
Kiekviena valstybė narė parengia ir 
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skelbia konsultacijų planą ir vėliau 
praneša apie šių konsultacijų rezultatus.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Programos teikiamos tuo pat metu kaip
partnerystės sutartis, išskyrus Europos 
teritorinio bendradarbiavimo programas –
šios programos teikiamos per šešis 
mėnesius nuo Bendros strateginės 
programos patvirtinimo. Prie visų 
programų pridedamas 48 straipsnyje 
nurodytas ex ante vertinimas.

3. Programos teikiamos per tris mėnesius
nuo partnerystės sutarties pateikimo, 
išskyrus Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programas – šios 
programos teikiamos per devynis mėnesius
nuo Bendros strateginės programos 
priėmimo. Prie visų programų pridedamas 
48 straipsnyje nurodytas ex ante
vertinimas.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ypač skatinama įgyvendinti kelių 
fondų (ERPF, ESF, SF, EŽŪFKP, 
EJRŽF) lėšomis finansuojamas 
programas. Šiuo tikslu Komisija turi imtis 
visų priemonių, kurių reikia siekiant 
užtikrinti, kad tokios programos būtų 
rengiamos ir įgyvendinamos laikantis 
fondų proporcingumo principo.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam prioritetui nurodomi rodikliai, Kiekvienam prioritetui nurodomi 
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pagal kuriuos vertinama programos 
įgyvendinimo pažanga siekiant nustatytų 
tikslų ir kuriais grindžiama stebėsena, 
vertinimas ir rezultatų peržiūra. Šie 
rodikliai yra:

kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai, 
grindžiami buvusiais valstybės narės 
laimėjimais ir problemomis pagal 7, 7a ir 
8 straipsniuose nustatytus 
horizontaliuosius principus, pagal kuriuos 
vertinama programos įgyvendinimo 
pažanga siekiant nustatytų tikslų ir kuriais 
grindžiama stebėsena, vertinimas ir 
rezultatų peržiūra. Šie rodikliai yra:

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
nustatomi kiekvienam BSP fondui taikomi 
bendri rodikliai; taip pat gali būti nustatomi 
konkrečios programos rodikliai.

Konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
nustatomi kiekvienam BSP fondui taikomi 
bendri kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai; 
taip pat gali būti nustatomi konkrečios 
programos rodikliai.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienoje programoje, išskyrus tik 
techninei pagalbai skirtas programas, 
apibūdinami veiksmai, kuriais 
atsižvelgiama į 7 ir 8 straipsniuose 
nustatytus principus.

Kiekvienoje programoje, išskyrus tik 
techninei pagalbai skirtas programas, 
apibūdinami veiksmai, kuriais 
atsižvelgiama į 7, 7a ir 8 straipsniuose 
nustatytus principus ir kurie atitinka 
kokybinius ir kiekybinius rodiklius, 
grindžiamus buvusiais valstybių narių 
laimėjimais ir problemomis.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, atsižvelgdama į ex ante
vertinimą, vertina programų atitiktį šiam 
reglamentui ir konkretiems fondams 
taikomoms taisyklėms, taip pat jų 
veiksmingą indėlį siekiant kiekvienam BSP 
fondui nustatytų konkrečių teminių tikslų ir 
Sąjungos prioritetų, Bendros strateginės 
programos ir partnerystės sutarties tikslų, ir 
įgyvendinant konkrečioms šalims taikomas 
rekomendacijas pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijas, priimtas pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį. Vertinant visų pirma 
skiriamas dėmesys programos strategijos, 
atitinkamų tikslų, rodiklių, uždavinių ir 
biudžeto išteklių paskirstymo tinkamumui.

1. Komisija, atsižvelgdama į ex ante
vertinimą, vertina programų atitiktį šiam 
reglamentui ir konkretiems fondams 
taikomoms taisyklėms, taip pat jų 
veiksmingą indėlį siekiant kiekvienam BSP 
fondui nustatytų konkrečių teminių tikslų ir 
Sąjungos prioritetų, Bendros strateginės 
programos ir partnerystės sutarties tikslų, ir 
įgyvendinant atitinkamas konkrečioms 
šalims taikomas rekomendacijas pagal 
Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir 
atitinkamas Tarybos rekomendacijas, 
priimtas pagal Sutarties 148 straipsnio 
4 dalį. Vertinant visų pirma skiriamas 
dėmesys programos strategijos, atitinkamų 
tikslų, rodiklių, uždavinių ir biudžeto 
išteklių paskirstymo tinkamumui.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių pateikti prašymai iš dalies 
keisti programas tinkamai pagrindžiami ir 
juose visų pirma nurodomas tikėtinas 
programos pakeitimų poveikis siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos ir konkrečių programos 
tikslų, atsižvelgiant į Bendrą strateginę 
programą ir partnerystės sutartį. Prašymai 
teikiami kartu su atnaujinta programa ir, 
kai tinkama, atnaujinta partnerystės 
sutartimi.

Valstybių narių pateikti prašymai iš dalies 
keisti programas tinkamai pagrindžiami ir 
juose visų pirma nurodomas tikėtinas 
programos pakeitimų poveikis siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos, tvaraus vystymosi ir 
konkrečių programos tikslų, atsižvelgiant į 
Bendrą strateginę programą ir partnerystės 
sutartį. Prašymai teikiami kartu su 
atnaujinta programa ir, kai tinkama, 
atnaujinta partnerystės sutartimi.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)



AD\908400LT.doc 45/114 PE486.190v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programų pakeitimai atliekami laikantis 
24 straipsnyje nustatytų reikalavimų, visų 
pirma su horizontaliaisiais principais 
susijusių reikalavimų, įskaitant 
partnerystės principą ir daugiapakopio 
valdymo principą. Prašymai pakeisti 
programas taip pat grindžiami 
persvarstytomis programomis ir, kai 
tinkama, persvarstyta partnerystės 
sutartimi.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybių narių prašymu EIB gali 
dalyvauti rengiant partnerystės sutartį, taip 
pat veikloje, susijusioje su veiksmų, visų 
pirma didelės apimties projektų, rengimu, 
finansinėmis priemonėmis bei viešojo ir 
privačiojo sektorių bendradarbiavimu.

1. Valstybių narių prašymu EIB gali 
dalyvauti rengiant partnerystės sutartį, taip 
pat veikloje, susijusioje su veiksmų, 
didelės ir mažos apimties projektų, 
turinčių didelį inovacinį potencialą,
rengimu, finansinėmis priemonėmis bei 
viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimu.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) planuojama atsižvelgiant į vietos 
poreikius ir galimybes, apima vietos 
inovacijų, socialinius ir kultūrinius
aspektus, tinklų kūrimą ir, kai tinkama, 
bendradarbiavimą.
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Pakeitimas 94

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 tvarios plėtros strategijas atrenka 
programų vadovaujančiųjų institucijų tuo 
tikslu sudarytas komitetas. Šiame komitete 
atstovaujama 5 straipsnyje nurodytiems 
partneriams. Ypač svariai atstovaujama 
ekonominiams ir socialiniams 
partneriams. 

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) išlaidas konsultacijoms.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinės priemonės gali būti derinamos 
su dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis arba garantinio mokesčio 
subsidijomis. Tokiu atveju turi būti 
tvarkoma atskira kiekvienos finansavimo 
formos apskaita.

Finansinės priemonės gali būti derinamos 
su dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis, mikrokreditais arba 
garantinio mokesčio subsidijomis. Tokiu 
atveju turi būti tvarkoma atskira kiekvienos 
finansavimo formos apskaita.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių ex ante vertinimo, 
galutiniams paramos gavėjams 
dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis, garantinio mokesčio 
subsidijomis ir finansinėmis priemonėmis 
teikiamos paramos derinimo, papildomos
konkrečios išlaidų tinkamumo finansuoti 
taisyklės bei taisyklės, kuriose nurodomos 
veiklos, kurios negalima remti naudojant 
finansines priemones, rūšys.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių ex ante vertinimo, 
galutiniams paramos gavėjams 
dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis, garantinio mokesčio 
subsidijomis, mikrokreditais ir 
finansinėmis priemonėmis teikiamos 
paramos derinimo, papildomos konkrečios 
išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės bei 
taisyklės, kuriose nurodomos veiklos, 
kurios negalima remti naudojant finansines 
priemones, rūšys.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įnašai natūra pagal finansines priemones 
nėra tinkamos finansuoti išlaidos, išskyrus 
įnašus žeme arba nekilnojamuoju turtu tais 
atvejais, kai investicijų tikslas yra remti 
miestų plėtrą arba miestų atgaivinimą ir kai 
žemė arba nekilnojamasis turtas yra 
investicijos dalis. Šie įnašai žeme arba 
nekilnojamuoju turtu yra tinkami 
finansuoti, jei įvykdomos 59 straipsnyje 
nustatytos sąlygos.

3. Įnašai natūra pagal finansines priemones 
nėra tinkamos finansuoti išlaidos, išskyrus 
įnašus žeme arba nekilnojamuoju turtu tais 
atvejais, kai investicijų tikslas yra remti 
miestų ir (arba) kaimo plėtrą, taip pat 
miestų ir (arba) kaimų atgaivinimą ir kai 
žemė arba nekilnojamasis turtas yra 
investicijos dalis. Šie įnašai žeme arba 
nekilnojamuoju turtu yra tinkami 
finansuoti, jei įvykdomos 59 straipsnyje 
nustatytos sąlygos.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
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užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 
priemonėms, ne trumpiau kaip 10 metų
nuo programos užbaigimo būtų naudojami 
laikantis programos tikslų.

užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 
priemonėms, ne trumpiau kaip 7 metus nuo 
programos užbaigimo būtų naudojami 
laikantis programos tikslų. Pasibaigus tam 
laikotarpiui likusi suma pervedama į 
Europos Sąjungos biudžetą.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaujančioji institucija siunčia 
Komisijai specialią veiksmų, kuriuose 
naudojamos finansinės priemonės, 
ataskaitą, pridedamą prie metinės 
įgyvendinimo ataskaitos.

1. Vadovaujančioji institucija siunčia 
Komisijai specialią veiksmų, kuriuose 
naudojamos finansinės priemonės, 
ataskaitą, pridedamą prie metinės 
įgyvendinimo ataskaitos, ir skiria dėmesį 
tam, kad būtų išvengta veiklos dubliavimo 
ir papildomos administracinės naštos.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Stebėsenos komitetą sudaro 
vadovaujančiosios institucijos, tarpinių 
įstaigų ir 5 straipsnyje nurodytų partnerių 
atstovai, ypatingas dėmesys skiriamas 
partneriams, kurie dalyvauja rengiant 
atitinkamas programas. Kiekvienam 
stebėsenos komiteto nariui suteikiama 
balsavimo teisė. Valstybės narės užtikrina, 
kad stebėsenos komitete būtų laikomasi 
lyčių lygybės principo.

Pakeitimas 102
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Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Partneriai išrenka ir paskiria savo narius, 
kurie jiems atstovaus stebėsenos komitete.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsenos komiteto narių sąrašas 
skelbiamas viešai.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pirmininką delegavusi institucija 
tampa centrine įstaiga, taip siekiant padėti 
partneriams įgyvendinti savo užduotis, o 
pirmininkui padėti pasirengti posėdžiams 
bei vesti juos, taip pat užtikrinti, kad juose 
būtų pasiekta rezultatų. 

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėsenos komiteto posėdžiai šaukiami 
bent kartą per metus, per juos 
apžvelgiamas programos įgyvendinimas ir 
pažanga, padaryta siekiant jos tikslų. Tai 
atlikdamas jis atsižvelgia į finansinius 

1. Stebėsenos komiteto posėdžiai šaukiami 
bent du kartus per metus, per juos 
apžvelgiamas programos įgyvendinimas ir 
pažanga padaryta siekiant jos tikslų ir tai, 
ar paisoma šio reglamento 6, 7 ir 



PE486.190v02-00 50/114 AD\908400LT.doc

LT

duomenis, bendrus ir konkrečius 
programos rodiklius, taip pat rezultatų 
rodiklių pokyčius ir pažangą siekiant 
kiekybinių tikslų bei veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų.

8 straipsniuose nustatytų horizontaliųjų 
principų. Tai atlikdamas jis atsižvelgia į 
finansinius duomenis, bendrus ir 
konkrečius programos rodiklius, taip pat 
rezultatų rodiklių pokyčius ir pažangą 
siekiant kiekybinių tikslų bei veiklos 
rezultatų plane nustatytų orientyrų.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Stebėsenos komitetas išsamiai nagrinėja 
visus klausimus, turinčius poveikio 
programos įgyvendinimui.

2. Stebėsenos komitetas išsamiai nagrinėja 
visus klausimus, turinčius poveikio 
programos įgyvendinimui, įskaitant 
veiklos rezultatų peržiūrą.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Stebėsenos komitetas gali 
vadovaujančiajai institucijai teikti 
rekomendacijas dėl programos 
įgyvendinimo ir jos vertinimo. Jis vykdo 
veiksmų, kurių imtasi pagal jo 
rekomendacijas, stebėseną.

4. Stebėsenos komitetas gali 
vadovaujančiajai institucijai teikti 
rekomendacijas dėl programos 
įgyvendinimo ir jos vertinimo, siekiant 
sumažinti paramos gavėjų administracinę 
naštą. Jis vykdo veiksmų, kurių imtasi 
pagal jo rekomendacijas, stebėseną.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Stebėsenos komitetas tvirtina 
44 straipsnyje nurodytas metines 
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programų įgyvendinimo ataskaitas ir 
46 straipsnyje nurodytas pažangos 
ataskaitas.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis.
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, visi 
klausimai, turintys poveikio programos 
įgyvendinimui ir įgyvendintos taisomosios 
priemonės.

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis.
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti,
administraciniams procesams 
supaprastinti, taip pat visiems 
klausimams, turintiems poveikio 
programos įgyvendinimui, spręsti, ir 
įgyvendintos taisomosios priemonės.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2017 m. pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama ir 
įvertinama 2 dalyje nurodyta informacija ir 
programos tikslų įgyvendinimo pažanga, 
taip pat dėl to, kaip BSP fondai prisidėjo 
prie rezultatų rodiklių pokyčių, kai turimi 
patvirtinantys vertinimo duomenys. Joje 
taip pat įvertinamas veiksmų, kuriais 
siekiama atsižvelgti į 6, 7 ir 8 straipsniuose 

3. Pirmosios veiklos rezultatų peržiūros 
atlikimo metais pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama ir 
įvertinama 2 dalyje nurodyta informacija ir 
programos tikslų įgyvendinimo pažanga, 
taip pat dėl to, kaip BSP fondai prisidėjo 
prie rezultatų rodiklių pokyčių, kai turimi 
patvirtinantys vertinimo duomenys. Joje 
taip pat įvertinamas veiksmų, kuriais 
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nustatytus principus, įgyvendinimas ir 
pateikiama paramos klimato kaitos 
tikslams ataskaita.

siekiama atsižvelgti į 6, 7, 7a ir 
8 straipsniuose nustatytus principus, 
įgyvendinimas ir pateikiama paramos 
klimato kaitos, skurdo mažinimo ir bendro 
nedarbo bei jaunimo nedarbo lygio 
mažinimo tikslams ataskaita.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2019 m. pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje ir galutinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje dėl BSP fondų, 
be 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos ir 
įvertinimo, pateikiama informacija apie 
programos tikslų įgyvendinimo pažangą, 
apie jos indėlį siekiant Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos ir ši pažanga įvertinama.

4. Antrosios veiklos rezultatų peržiūros 
atlikimo metais pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje ir galutinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje dėl BSP fondų, 
be 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos ir 
įvertinimo, pateikiama informacija apie 
programos tikslų įgyvendinimo pažangą, 
apie jos indėlį siekiant Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos ir ši pažanga įvertinama.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metiniame peržiūros posėdyje gali būti 
aptariama daugiau negu viena programa. 
2017 ir 2019 m. metiniuose peržiūros 
posėdžiuose aptariamos visos valstybės 
narės programos, taip pat atsižvelgiama į 
valstybės narės pagal 46 straipsnį tais 
metais pateiktas pažangos ataskaitas.

2. Metiniame peržiūros posėdyje gali būti 
aptariama daugiau negu viena programa. 
Veiklos rezultatų peržiūros atlikimo 
metais rengiamuose metiniuose peržiūros 
posėdžiuose aptariamos visos valstybės 
narės programos, taip pat atsižvelgiama į 
valstybės narės pagal 46 straipsnį tais 
metais pateiktas pažangos ataskaitas.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė ir Komisija gali susitarti 
neorganizuoti metinio peržiūros posėdžio 
programoms aptarti, išskyrus 2017 ir 
2019 m. posėdžius.

3. Valstybė narė ir Komisija gali susitarti 
neorganizuoti metinio peržiūros posėdžio 
programoms aptarti, išskyrus posėdžius, 
rengiamus veiklos rezultatų peržiūros 
atlikimo metais.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, visų pirma pagal 
kiekvienos programos veiklos rezultatų 
plane nustatytus orientyrus ir klimato 
kaitos tikslams panaudotą paramą;

b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, visų pirma pagal 
kiekvienos programos veiklos rezultatų 
plane nustatytus pagrįstus, išmatuojamus, 
kokybinius ir kiekybinius orientyrus, 
grindžiamus buvusiais valstybės narės 
laimėjimais ir problemomis, ir klimato 
kaitos, skurdo mažinimo ir bendro 
nedarbo bei jaunimo nedarbo lygio 
mažinimo tikslams panaudotą paramą;

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) 5 straipsnyje nurodytų partnerių 
vaidmuo įgyvendinant partnerystės sutartį.

h) 5 straipsnyje nurodytų partnerių 
vaidmuo įgyvendinant partnerystės sutartį, 
įskaitant dalyvavusių partnerių sąrašą, jų 
įsipareigojimus ir pareikštas nuomones 
dėl programos įgyvendinimo ir 
partnerystės principo, ir tai, kaip buvo 
atsižvelgta į jų nuomones.

Pakeitimas 116
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Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 2018 ir 2020 m. Komisija į savo metinę 
pažangos ataskaitą, kurią teikia pavasario 
Europos Vadovų Tarybai, įtraukia skyrių, 
kuriame apibendrina strateginę ataskaitą, 
visų pirma informaciją apie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimo pažangą.

5. 2018 ir 2020 m. Komisija į savo metinę 
pažangos ataskaitą, kurią teikia pavasario 
Europos Vadovų Tarybai, įtraukia skyrių, 
kuriame apibendrina strateginę ataskaitą, 
visų pirma informaciją apie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimo pažangą ir pagal 
šią strategiją sukurtų pavyzdinių 
iniciatyvų tikslus.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertinant siekiama, kad programos būtų 
kokybiškiau rengiamos ir įgyvendinamos, 
taip pat kad būtų įvertintas jų efektyvumas, 
veiksmingumas ir poveikis. Programų 
poveikis vertinamas remiantis atitinkamų 
BSP fondų paskirtimi ir atsižvelgiant į 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslus bei bendrąjį 
vidaus produktą (BVP) ir nedarbą, kai 
tinkama.

1. Vertinant siekiama, kad programos būtų 
kokybiškiau rengiamos ir įgyvendinamos, 
taip pat kad būtų įvertintas jų efektyvumas, 
veiksmingumas ir poveikis. Programų 
poveikis vertinamas remiantis atitinkamų 
BSP fondų paskirtimi ir atsižvelgiant į 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslus bei klimato 
tikslus, horizontaliuosius rodiklius,
bendrąjį vidaus produktą (BVP) ir nedarbą 
ir kokybiškas darbo vietas, kai tinkama.
Valstybės narės be BVP / gyventojų 
skaičiaus rodiklio gali naudoti kitus 
socialinius ir aplinkos rodiklius, kad 
susidarytų geresnį socialinį vaizdą apie 
vertinamo regiono ar valstybės narės 
gerovės būklę.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad 
būtų nustatytos vertinimams reikalingų 
duomenų, įskaitant duomenis apie bendrus 
ir, kai tinkama, konkrečius programų 
rodiklius, parengimo ir surinkimo 
procedūros.

2. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia kiekybiniams ir kokybiniams
vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad būtų 
nustatytos vertinimams reikalingų 
duomenų, įskaitant duomenis apie bendrus 
kiekybinius ir kokybinius ir, kai tinkama, 
konkrečius programų rodiklius, parengimo 
ir surinkimo procedūros.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kaip prisidedama prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos, atsižvelgiant į pasirinktus 
teminius tikslus ir prioritetus bei 
nacionalinius ir regionų poreikius;

a) kaip prisidedama prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos, atsižvelgiant į pasirinktus 
teminius tikslus, šio reglamento 6, 7, 7a ir 
8 straipsniuose nustatytus 
horizontaliuosius principus ir prioritetus 
bei nacionalinius ir regionų poreikius;

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atrinktų teminių tikslų, prioritetų ir 
susijusių tikslų derėjimas su Bendra 
strategine programa, partnerystės sutartimi, 
konkrečioms šalims skirtomis 
rekomendacijomis pagal Sutarties 121 
straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijomis, priimtomis pagal 
Sutarties 148 straipsnio 4 dalį;

d) atrinktų teminių tikslų, prioritetų, 
susijusių tikslų ir šio reglamento 6, 7, 7a ir 
8 straipsniuose nustatytų horizontaliųjų 
principų derėjimas su Bendra strategine 
programa, partnerystės sutartimi, 
konkrečioms šalims skirtomis 
rekomendacijomis pagal Sutarties 121 
straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijomis, priimtomis pagal 
Sutarties 148 straipsnio 4 dalį;
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Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) siūlomų programos rodiklių aktualumas 
ir aiškumas;

e) siūlomų programos ir horizontaliųjų 
rodiklių aktualumas ir aiškumas;

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) ar suplanuotos priemonės pakankamos 
moterų ir vyrų lygybei skatinti, ir 
diskriminacijos prevencijai;

l) ar suplanuotos priemonės pakankamos 
moterų ir vyrų lygybei skatinti, ir 
diskriminacijos prevencijai pagal 7 
straipsnio nuostatas;

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) suplanuotų priemonių, kuriomis 
siekiama užtikrinti prieinamumą 
neįgaliesiems, tinkamumas;

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) ar suplanuotos priemonės tinkamos 
tvariam vystymuisi skatinti.

m) ar suplanuotos priemonės tinkamos 
tvariam vystymuisi ir socialinei įtraukčiai
ir skurdo mažinimo tikslams skatinti.
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Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ex post vertinimus atlieka Komisija arba 
valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos. Per ex post
vertinimus nagrinėjamas BSP fondų 
veiksmingumas ir efektyvumas, jų indėlis 
įgyvendinant Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategiją, laikantis 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
nustatytų konkrečių reikalavimų. Ex post
vertinimai užbaigiami iki 2023 m. gruodžio 
31 d.

Ex post vertinimus atlieka Komisija, 
glaudžiai bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis. Per ex post
vertinimus nagrinėjamas BSP fondų 
veiksmingumas ir efektyvumas, jų indėlis 
įgyvendinant Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategiją ir siekiant 
šioje strategijoje nustatytų pavyzdinių 
iniciatyvų tikslų, laikantis konkretiems 
fondams taikomose taisyklėse nustatytų 
konkrečių reikalavimų. Ex post vertinimai 
užbaigiami iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies antra pastraipa a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) parama suteikiant galimybę naudotis 
fondais, ypač skirta MVĮ ir labai mažoms 
įmonėms;

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies pirmos 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 
visuomene ir didesnės komunikacijos 

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



PE486.190v02-00 58/114 AD\908400LT.doc

LT

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;

visuomene ir didesnės komunikacijos 
veiksmų, kurių imtasi Komisijos 
iniciatyva, sinergijos, pagal šį reglamentą 
komunikacijos veiksmams skiriamos lėšos 
taip pat naudojamos Europos Sąjungos 
politikos prioritetų, jeigu jie yra susiję su 
šio reglamento bendraisiais tikslais, 
koordinuotai komunikacijai;

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies antros pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) veiksmai, skirti 5 straipsnyje paminėtų 
socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės organizacijų pajėgumų 
stiprinimui, ypač kai tai susiję su 
pažeidžiamų grupių atstovų įtraukimu ir 
parama NVO kuruojančioms 
organizacijoms, socialiniams partneriams, 
tinklams ir asociacijoms, 
atstovaujančioms vietos, miesto bei 
regionines valdžios institucijas, Sąjungos 
lygmeniu dirbant su sanglaudos politika ir 
palaikant ryšius su nacionaliniais ir 
regioniniais partneriais.

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies antros pastraipos j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) parama šio reglamento 30 straipsnyje 
nurodytoms vietos veiklos grupėms, kad 
jos, siekdamos sukurti ir įgyvendinti vietos 
plėtros strategijas, galėtų keistis 
nuomonėmis ir bendradarbiauti 
veikiančiuose ir naujuose teminiuose 
tinkluose.
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Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti pasirengimo, valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informavimo ir 
komunikacijos, tinklų kūrimo, skundų 
sprendimo, kontrolės ir audito veiksmus. 
BSP fondų paramą valstybė narė gali 
naudoti remdama veiksmus, skirtus 
paramos gavėjų administracinei naštai 
mažinti, įskaitant elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas, ir veiksmams, 
skirtiems valstybės narės institucijų ir 
paramos gavėjų pajėgumų administruoti ir 
naudoti BSP fondų paramą stiprinimui. Šie 
veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir 
vėlesniais programavimo laikotarpiais.

Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti pasirengimo, valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informavimo ir 
komunikacijos, tinklų kūrimo, skundų 
sprendimo, kontrolės ir audito veiksmus. 
BSP fondų paramą valstybė narė gali 
naudoti remdama veiksmus, skirtus 
paramos gavėjų administracinei naštai 
mažinti, įskaitant elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas, ir papildomiems
veiksmams, skirtiems valstybės narės 
institucijų, 5 straipsnyje nurodytų 
partnerių, siekiant skatinti keitimąsi 
nuomonėmis ir gerosios patirties tarp 
30 straipsnyje nurodytų nacionalinio 
lygmens vietos veiklos grupių sklaidą, ir 
paramos gavėjų pajėgumų administruoti ir 
naudoti BSP fondų paramą stiprinimui. Šie 
veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir 
vėlesniais programavimo laikotarpiais.

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
jos veiklos programose būtų numatyta 
pakankama techninė pagalba, skirta 
5 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytiems partneriams, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos šiems 
partneriams įsitraukti ir dalyvauti 
rengiant bei  įgyvendinant partnerystės 
sutartis ir rengiant, įgyvendinant, stebint 
ir vertinant programas.
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Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
visose veiklos programose būtų numatyta 
pakankama techninė pagalba, kuri leistų 
sudaryti palankesnes sąlygas 
nevyriausybinėms organizacijoms 
įsitraukti ir dalyvauti rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant fondus.

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidų tinkamumas finansuoti 
nustatomas pagal nacionalines taisykles, 
išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente 
arba konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse nustatomos konkrečios taisyklės.

1. Išlaidų tinkamumas finansuoti 
nustatomas pagal nacionalines taisykles, 
išskyrus išlaidas, patirtas dėl Europos 
teritorinio bendradarbiavimo projektų, 
taip pat išskyrus tuos atvejus, kai šiame 
reglamente arba konkretiems fondams 
taikomose taisyklėse nustatomos 
konkrečios taisyklės.

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Komisija turi nustatyti konkrečią 
paramos įgyvendinimo sistemą išlaidoms, 
patirtoms dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programų, siekiant 
pagerinti veiksmų taikymą.
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Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grąžintinos pagalbos atveju paramą 
suteikusiai įstaigai arba kitai valstybės 
narės įstaigai grąžinta parama laikoma 
atskiroje sąskaitoje ir pakartotinai 
panaudojama tam pačiam tikslui arba 
laikantis programos tikslų.

Grąžintinos pagalbos atveju paramą 
suteikusiai įstaigai arba kitai valstybės 
narės įstaigai grąžinta parama laikoma 
sąskaitoje atskiru numeriu ir pakartotinai 
panaudojama tam pačiam tikslui arba 
laikantis programos tikslų.

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal vienkartines išmokas, neviršijant 
100 000 EUR viešojo įnašo;

c) pagal vienkartines išmokas, neviršijant 
200 000 EUR viešojo įnašo;

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) taikant fiksuoto dydžio sumą, kurią 
sudaro iki 20 proc. tinkamų finansuoti 
sąnaudų, kai fiksuoto dydžio suma 
apskaičiuojama taikant sąžiningą, nešališką 
ir patikrinamą metodą arba metodą, 
taikomą įgyvendinant tik valstybės narės 
finansuojamas dotacijų programas, skirtas 
panašaus pobūdžio veiksmui ir panašiems 
paramos gavėjams;

a) taikant fiksuoto dydžio sumą, kurią 
sudaro iki 30 proc. tinkamų finansuoti 
sąnaudų, kai fiksuoto dydžio suma 
apskaičiuojama taikant sąžiningą, nešališką 
ir patikrinamą metodą arba metodą, 
taikomą įgyvendinant tik valstybės narės 
finansuojamas dotacijų programas, skirtas 
panašaus pobūdžio veiksmui ir panašiems 
paramos gavėjams;
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Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) fiksuoto dydžio sumą, kurią sudaro 
15 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių 
personalo sąnaudų;

b) fiksuoto dydžio sumą, kurią sudaro 
20 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių 
personalo sąnaudų;

Pakeitimas 139

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

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal veiksmą, kurį sudaro investicijos į 
infrastruktūrą arba gamybinės investicijos, 
skirtas BSP fondų įnašas grąžinamas, jeigu 
per penkerius metus nuo galutinio 
mokėjimo paramos gavėjui arba per 
valstybės pagalbos taisyklėse, jei jos 
taikomos, nustatytą laikotarpį:

1. Pagal veiksmą, kurį sudaro investicijos į 
infrastruktūrą arba gamybinės investicijos, 
skirtas BSP fondų įnašas proporcingai
grąžinamas, jeigu per penkerius metus, o 
MVĮ atveju – per trejus metus nuo 
galutinio mokėjimo paramos gavėjui arba 
per valstybės pagalbos taisyklėse, jei jos 
taikomos, nustatytą laikotarpį:

Pakeitimas 141
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Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ESF remiamus veiksmus ir kitų BSP 
fondų remiamus veiksmus, kuriuos sudaro 
ne investicijos į infrastruktūrą arba 
gamybinės investicijos, fondų įnašas 
grąžinamas tik tada, jei pagal juos taikoma 
prievolė išlaikyti investiciją pagal taikomas 
valstybės pagalbos taisykles ir jei 
gamybinė veikla nutraukiama arba 
perkeliama per tose taisyklėse nustatytą 
laikotarpį.

2. ESF remiamus veiksmus ir kitų BSP 
fondų remiamus veiksmus, kuriuos sudaro 
ne investicijos į infrastruktūrą arba 
gamybinės investicijos, fondų įnašas 
grąžinamas tik tada, jei pagal juos taikoma 
prievolė išlaikyti investiciją pagal taikomas 
valstybės pagalbos taisykles ir jei 
gamybinė veikla nutraukiama arba 
perkeliama per dešimt metų.

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpinio mokėjimo prašymo terminą 
Finansiniame reglamente nurodytas 
įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas 
gali sustabdyti ne ilgesniam kaip devynių 
mėnesių laikotarpiui, jei:

1. Tarpinio mokėjimo prašymo terminą 
Finansiniame reglamente nurodytas 
įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas 
gali sustabdyti ne ilgesniam kaip šešių 
mėnesių laikotarpiui, jei:

Pakeitimas 144
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Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijų į ekonomikos augimą ir
darbo vietų kūrimą valstybėse narėse ir 
regionuose – šis tikslas remiamas iš visų 
fondų, ir

a) investicijų į ekonomikos augimą, darbo 
vietų kūrimą ir socialinę integraciją
valstybėse narėse ir regionuose – šis tikslas 
remiamas iš visų fondų; and

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Struktūrinių fondų parama investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą
tikslui skiriama visuose regionuose, kurie 
pagal Reglamente (EB) Nr. 1059/2003 
nustatytą bendrą teritorinių statistinių 
vienetų klasifikatorių priskiriami prie 2 
lygio regionų (toliau – NUTS 2 lygio 
regionai).

1. Struktūrinių fondų parama investicijoms, 
kurių tikslas – ekonomikos augimas, darbo 
vietų kūrimas ir socialinė integracija, 
skiriama visuose regionuose, kurie pagal 
Reglamente (EB) Nr. 1059/2003 nustatytą 
bendrą teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatorių priskiriami prie 2 lygio 
regionų (toliau – NUTS 2 lygio regionai).

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ištekliai investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą paskirstomi 
tarp šių trijų NUTS 2 lygio regionų 
kategorijų:

Ištekliai investicijoms į ekonomikos 
augimą, darbo vietų kūrimą ir socialinę 
integraciją paskirstomi tarp šių trijų NUTS 
2 lygio regionų kategorijų:

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 16,39 proc. (t. y. iš viso 53 142 922 017 
EUR) – labiau išsivysčiusiems regionams;

c) 16,39 proc. (t. y. iš viso 53 142 922 017 
EUR) – labiau išsivysčiusiems regionams, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į galimas 
išimtis, suteikiamas remiantis partnerystės 
sutartimi tankiai apgyvendintos 
nacionalinės sostinės, kurioje labai didelis 
šalies gyventojų tankis, atveju;

Pakeitimas 148

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, 
pagyvenusių asmenų priklausomybės 
santykis, gyventojų tankumas, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė, grynosios 
patikslintos disponuojamosios pajamos 
vienam gyventojui ir nedarbo lygis;

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
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 maisto produktais 
skurstantiesiems priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Jeigu, 
vadovaujantis partnerystės susitarimu, 
minimali regiono kategorijos dalis yra 
mažesnė nei minimalus lygis, toks 
sumažėjimas privalo būti 
kompensuojamas kitose regionų 
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kategorijose. Bendra suma nacionaliniu 
lygiu, skirta visoms regionų kategorijoms, 
atitinkamai neturi būti mažesnė už sumą, 
gautą nacionaliniu lygiu pritaikius 
minimalius dydžius. Taikant šią nuostatą 
parama valstybei narei pagal [paramos 
maisto produktais skurstantiesiems 
priemonę] laikoma struktūrinių fondų ESF 
skirtų lėšų dalimi.

Pakeitimas150

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.

Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 0,2 proc. investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui 
skiriamų ERPF išteklių skiriama tvarios 
miestų plėtros srities novatoriškiems 
veiksmams Komisijos iniciatyva.

7. 1 proc. investicijų į ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą tikslui skiriamų 
ERPF išteklių skiriama tvarios miestų ir 
kaimo plėtros srities novatoriškiems 
veiksmams Komisijos iniciatyva.

Pakeitimas 152

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 

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, Komisija 
deramai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
vieno arba kelių teminių tikslų 
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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.

įgyvendinimu, gali sutikti su valstybės 
narės pasiūlymu, šiai pirmą kartą teikiant 
partnerystės sutartį, iki 6 proc. viso vienos 
kategorijos regionams skirto asignavimo 
perskirstyti kitų kategorijų regionams.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į taikomas taisykles, nustatytas dabar galiojančiais teisės aktais, nėra pagrindo 
užkrauti valstybėms narėms papildomą naštą. Be to, turėtų būti atsižvelgta į aukštą 
sanglaudos politikos sudėtingumo lygį, taip pat gerbti Sutartyje įtvirtintą subsidiarumo 
principą.

Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į 
bendras makroekonomines sąlygas, 
konkrečias arba išskirtines aplinkybes, 
pavyzdžiui, privatizavimą arba valstybės 
narės išskirtinį viešųjų arba lygiaverčių 
išlaidų lygį 2007–2013 m. laikotarpiu. Jos 
atsižvelgia į nacionalinių asignavimų iš 
struktūrinių fondų pokyčius, palyginti su 
2007–2013 m.

Komisija ir valstybės narės atsižvelgia į 
bendras makroekonomines sąlygas, 
konkrečias arba išskirtines aplinkybes, dėl 
kurių valstybės narės viešosios arba 
lygiavertės struktūrinės išlaidos 2007–
2013 m. laikotarpiu gali ypač pasikeisti. 
Jos atsižvelgia į nacionalinių asignavimų iš 
struktūrinių fondų pokyčius, palyginti su 
2007–2013 m.

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai, ar viešųjų arba joms lygiaverčių 
struktūrinių išlaidų pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimo 
tikslą lygis išlaikytas, tikrinama 
partnerystės sutarties pateikimo metu (ex 
ante tikrinimas), 2018 m. (laikotarpio 
vidurio tikrinimas) ir 2022 m. (ex post
tikrinimas).

Tai, ar viešųjų arba joms lygiaverčių 
struktūrinių išlaidų pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimo 
tikslą lygis išlaikytas, tikrinama 
partnerystės sutarties pateikimo metu 
(ex ante tikrinimas), laikotarpio vidurio 
tikrinimo metu ir galiausiai atliekant
ex post tikrinimą.
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Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu atlikdama ex post tikrinimą 
Komisija nustato, kad valstybė narė 
neišlaikė partnerystės sutartyje nustatyto 
orientacinio viešųjų arba joms lygiaverčių 
struktūrinių išlaidų pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimo 
tikslą lygio, kaip nurodyta III priede, 
Komisija gali atlikti finansinę pataisą. 
Priimdama sprendimą, ar atlikti finansinę 
pataisą, Komisija turi atsižvelgti į tai, ar
valstybės narės ekonominė padėtis nuo 
laikotarpio vidurio tikrinimo reikšmingai 
pasikeitė ir ar tuo metu į pokytį buvo 
atsižvelgta. Išsamios finansinės pataisos 
normų taisyklės išdėstytos III priedo 3 
punkte.

6. Jeigu atlikdama ex post tikrinimą 
Komisija nustato, kad valstybė narė 
neišlaikė partnerystės sutartyje nustatyto 
orientacinio viešųjų arba joms lygiaverčių 
struktūrinių išlaidų pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimo 
tikslą lygio, kaip nurodyta III priede, 
Komisija gali atlikti finansinę pataisą. 
Sprendimą dėl finansinės pataisos
Komisija priima tik jeigu ji mano, kad 
valstybė narė nesiėmė veiksmų, būtinų 
siekiant įgyvendinti Komisijos šiuo tikslu 
pateiktas rekomendacijas ir apsvarsčiusi 
ar valstybės narės ekonominė padėtis nuo 
laikotarpio vidurio tikrinimo reikšmingai 
pasikeitė bei ar tuo metu į pokytį buvo 
atsižvelgta. Išsamios finansinės pataisos 
normų taisyklės išdėstytos III priedo 3 
punkte.

Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslo veiksmų programų 
turinys ir tvirtinimas

Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslo veiksmų programų 
turinys, tvirtinimas ir keitimas

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 dalis



AD\908400LT.doc 69/114 PE486.190v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmų programą sudaro prioritetinės 
kryptys. Prioritetinė kryptis nustatoma 
vienam fondui ir, nepažeidžiant 52 
straipsnio, atitinka vieną teminį tikslą, ją 
sudaro vienas arba keli to teminio tikslo 
investavimo prioritetai, laikantis 
konkretiems fondams taikomų taisyklių. 
ESF atveju tinkamai pagrįstomis 
aplinkybėmis pagal vieną prioritetinę 
kryptį gali būti sujungiami skirtingų 9 
straipsnio 8, 9, 10 ir 11 dalyse nurodytų 
teminių tikslų investavimo prioritetai, 
siekiant užtikrinti, kad juos įgyvendinant 
būtų paprasčiau prisidėti prie kitų 
prioritetinių krypčių įgyvendinimo.

1. Veiksmų programą sudaro prioritetinės 
kryptys. Prioritetinė kryptis nustatoma 
vienam fondui ir atitinka vieną teminį 
tikslą, ją sudaro vienas arba keli to teminio 
tikslo investavimo prioritetai, laikantis 
konkretiems fondams taikomų taisyklių. 
Tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis 
prioritetinei krypčiai gali priklausyti 
daugiau nei viena regiono kategorija ir 
daugiau nei vienas fondas ESF atveju 
tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis pagal 
vieną prioritetinę kryptį gali būti 
sujungiami vienas ar keli papildomi 
skirtingų 9 straipsnio 8, 9, 10 ir 11 dalyse 
nurodytų teminių tikslų investavimo 
prioritetai, siekiant užtikrinti, kad juos 
įgyvendinant būtų paprasčiau prisidėti prie 
kitų prioritetinių krypčių įgyvendinimo.

Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) miestų, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai, 
sąrašas, preliminarūs ERPF paramos 
metiniai asignavimai tiems veiksmams, 
įskaitant miestams valdymo tikslams pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [ERPF] 7 
straipsnio 2 dalį skiriamus išteklius ir 
preliminarius metinius ESF paramos 
asignavimus integruotiems veiksmams;

iii) miestų, funkcionuojančių miesto 
teritorijų ir atgaivinamų priemiesčio 
teritorijų, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai, 
preliminarus sąrašas, preliminarūs ERPF 
paramos metiniai asignavimai tiems 
veiksmams, įskaitant miestams valdymo 
tikslams pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
[ERPF] 7 straipsnio 2 dalį skiriamus 
išteklius ir preliminarius metinius ESF 
paramos asignavimus integruotiems 
veiksmams;

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies c punkto iii a papunktis (naujas)



PE486.190v02-00 70/114 AD\908400LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) skurdžiausių ypač mažų kaimo 
regionų sąrašas ir preliminarūs metiniai 
ESF, ERPF ir EŽŪFKP paramos 
asignavimai integruotiems veiksmams;

Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies c punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) sritys, kuriose bus įgyvendinamos 
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 
iniciatyvos;

iv) preliminarios sritys, kuriose bus 
įgyvendinamos bendruomenės inicijuotos 
vietos plėtros iniciatyvos;

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) kai tinkama, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūrų baseinų 
strategijas;

vi) planuojamų intervencijų indėlis į 
makroregionines ir jūrų baseinų ir kalnų 
masyvų strategijas;

Pakeitimas 162

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 

d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą regionų 
demografiniams iššūkiams spręsti ir
specifiniams geografinių vietovių, kurios 
yra labiausiai paveiktos skurdo ir nedarbo, 
arba tikslinių grupių, kurios patiria 
didžiausią diskriminavimo arba socialinės
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bendruomenes, jei reikia, nurodant 
preliminarius finansinius asignavimus;

atskirties riziką, poreikiams tenkinti, ypač 
didelį dėmesį atkreipiant į neįgaliuosius ir
marginalias bendruomenes, jei reikia, 
nurodant preliminarius finansinius 
asignavimus;

Pakeitimas 163

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) dėl kiekvienos ex ante sąlygos, 
nustatytos pagal IV priedą, kuri iki 
parterystės sutarties ir veiksmų programos 
pateikimo nebuvo įvykdyta – veiksmai, 
skirti ex ante sąlygai įvykdyti, ir tokių 
veiksmų grafikas;

ii) dėl kiekvienos atitinkamos ex ante
sąlygos, nustatytos pagal IV priedą, kuri iki 
parterystės sutarties ir veiksmų programos 
pateikimo nebuvo įvykdyta – veiksmai, 
skirti ex ante sąlygai įvykdyti, ir tokių 
veiksmų grafikas;

Pakeitimas 164

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies f punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paramos gavėjų administracinės naštos 
įvertinimas ir planuojami jos mažinimo 
veiksmai bei tikslai;

ii) planuojami paramos gavėjų 
administracinės naštos mažinimo veiksmai 
bei tikslai;

Pakeitimas 165

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies f punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) didelės apimties projektų, kurių 
pagrindinius darbus numatoma pradėti 
vykdyti iki 2018 m. sausio 1 d., sąrašas;

iii) preliminarus didelės apimties projektų, 
kurių pagrindinius darbus numatoma 
pradėti vykdyti iki 2018 m. sausio 1 d., 
sąrašas;
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Pakeitimas 166

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies h punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nurodoma akredituota institucija,
vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji 
institucija, jei yra, ir audito institucija;

i) nurodoma vadovaujančioji institucija, 
tvirtinančioji institucija, jei yra, ir audito 
institucija;

Pakeitimas 167

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) nurodomos konkrečios priemonės, kaip 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
veiksmų programą skatinti lygias 
galimybes, užkirsti kelią bet kokiai 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos, ypač galimybių naudotis 
finansavimu srityje, atsižvelgiant į įvairių 
tikslinių rizikos grupių poreikius ir ypač į 
poreikį daugiau galimybių suteikti 
neįgaliems asmenims;

ii) nurodomos konkrečios priemonės, kaip 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
veiksmų programą skatinti lygias 
galimybes, užkirsti kelią bet kokiai 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos ir vengti vėl kurti segregacijai 
palankias sąlygas, ypač galimybių 
naudotis finansavimu srityje, atsižvelgiant į 
įvairių tikslinių rizikos grupių poreikius;

Pakeitimas 168

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) nurodomos konkrečios priemonės, 
kaip rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
veiksmų programą užtikrinti 
prieinamumą neįgaliesiems;

Pakeitimas 169
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Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) nurodoma, kaip ji prisideda prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo, ir, jei tinkama,
nustatoma, kaip užtikrinti lyčių lygybės 
aspektų integravimą veiksmų programos ir 
veiksmo lygmenimis.

iii) nurodoma, kaip ji prisideda prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo, ir nustatoma, 
kaip užtikrinti lyčių lygybės aspektų 
integravimą veiksmų programos ir veiksmo 
lygmenimis, ir aprašomi konkretūs 
įgyvendinami veiksmai, skirti moterų ir 
vyrų lygybei skatinti.

Pakeitimas 170

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos iii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) nurodoma, kokių konkrečių veiksmų, 
skatinančių nepalankioje padėtyje esančių 
žmonių grupių socialinę įtrauktį, imtasi 
siekiant Sąjungos tikslo mažinti skurdą;

Pakeitimas 171

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kartu su pasiūlymu dėl 
veiksmų programos pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą pateikia nacionalinių už lygias 
galimybes atsakingų įstaigų nuomonę apie 
ii ir iii punktuose nurodytas priemones.

Valstybės narės kartu su pasiūlymu dėl 
veiksmų programos pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą pateikia nacionalinių už lygias 
galimybes atsakingų įstaigų ir 5 straipsnio 
1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų 
partnerių nuomonę apie šios dalies i, ii ir 
iii punktuose nurodytas priemones.
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Pakeitimas 172

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija sprendimą, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, priima 
įgyvendinimo aktais.

5. Komisija sprendimą, kuriuo 
patvirtinami veiksmų programos 
elementai, nurodomi 2 dalies a punkto ii 
papunktyje, b punkto i–ii papunkčiuose, d 
punkte, e punkto i–ii papunkčiuose, g 
punkto i–ii papunkčiuose ir h punkto i 
papunktyje, priima įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas 173

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicijų į ekonomikos augimą ir
darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų 
programoms gali būti skiriama jungtinė 
fondų parama.

1. Investicijų, kurių tikslas – ekonomikos 
augimas, darbo vietų kūrimas ir socialinė 
integracija, veiksmų programoms gali būti 
skiriama jungtinė fondų parama.

Pakeitimas 174

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 
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.

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 10 proc. kiekvienai veiksmų 
programos prioritetinei krypčiai skiriamo 
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.
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Pakeitimas 175

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmų programos, kuriose didžiausias 
dėmesys skiriamas pažeidžiamoms 
grupėms, pvz., jaunimui, moterims, 
migrantams, ilgalaikiams bedarbiams, 
nepriteklių kenčiantiems pagyvenusiems 
žmonėms, neįgaliesiems ir etninėms 
mažumoms, yra tinkamos veikti visoje 
teritorijoje nepaisant nurodytų 
geografinių apribojimų.

Pakeitimas 176

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) apie poveikio aplinkai analizę 
atsižvelgiant į prisitaikymą prie klimato 
kaitos padarinių, poreikį juos mažinti, ir 
atsparumą nelaimėms;

f) apie poveikio aplinkai analizę 
atsižvelgiant į prisitaikymą prie klimato 
kaitos padarinių, poreikį juos mažinti ir 
atsparumą nelaimėms, taip pat apie 
socialinio poveikio analizę atsižvelgiant į 
naudą sanglaudai ir vystymuisi;

Pakeitimas 177

Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) bendro veiksmų plano poveikio moterų 
ir vyrų lygybės skatinimui ir 
diskriminacijos prevencijai analizė;

6) bendro veiksmų plano poveikio moterų 
ir vyrų lygybės skatinimui ir 
diskriminacijos prevencijai analizė, kaip 
nustatyta 7 straipsnyje;



PE486.190v02-00 76/114 AD\908400LT.doc

LT

Pakeitimas 178

Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) bendro veiksmų plano poveikio 
prieinamumui neįgaliesiems analizė;

Pakeitimas 179

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendro veiksmų plano orientyrų, išdirbių 
ir rezultatų siekimo pažangos peržiūrą;

a) bendro veiksmų plano orientyrų, išdirbių 
ir rezultatų siekiamo pažangos peržiūrą ir 
perduoda rezultatus stebėsenos komitetui;

Pakeitimas 180

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) svarsto ir tvirtina visus pasiūlymus dėl 
bendro veiksmų plano keitimo, kad būtų 
atsižvelgta į visus su jo vykdymu susijusius 
klausimus.

b) svarsto ir tvirtina visus pasiūlymus dėl 
bendro veiksmų plano keitimo, kad būtų 
atsižvelgta į visus su jo vykdymu susijusius 
klausimus ir perduoda rezultatus 
stebėsenos komitetui.

Pakeitimas 181

Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu pagal miestų plėtros strategiją arba 
kitas teritorines strategijas ar susitarimus, 
nurodytus Reglamento ... [ESF] 12 

1. Jeigu pagal miestų arba kaimo plėtros 
strategiją ar susitarimus, nurodytus 
Reglamento ... [ESF] 12 straipsnio 1 
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straipsnio 1 dalyje, reikalaujama laikytis 
integruoto požiūrio ir investuojama pagal 
daugiau negu vieną vienos arba kelių 
veiksmų programų prioritetinę kryptį, 
veiksmas įgyvendinamas kaip integruota 
teritorinė investicija (toliau – ITI).

dalyje, reikalaujama laikytis integruoto 
požiūrio ir investuojama pagal daugiau 
negu vieną vienos arba kelių veiksmų 
programų prioritetinę kryptį, veiksmas 
įgyvendinamas kaip integruota teritorinė 
investicija (toliau – ITI).

Pakeitimas 182

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) veiksmus, skirtus prieinamumui 
neįgaliesiems užtikrinti;

Pakeitimas 183

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) veiksmus, skirtus kovai su skurdu ir 
nepalankioje padėtyje esančių žmonių 
grupių socialinei įtraukčiai skatinti;

Pakeitimas 184

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2016 m. balandžio 30 d. ir kiekvienų 
paskesnių metų iki 2022 m. (imtinai), 
balandžio 30 d. valstybė narė Komisijai 
pateikia metinę ataskaitą, kaip nustatyta 44 
straipsnio 1 dalyje. 2016 m. teikiama 
ataskaita apima 2014 ir 2015 finansinius 
metus, taip pat laikotarpį nuo išlaidų 
tinkamumo finansuoti pradžios iki 2013 m. 
gruodžio 31 d.

1. Iki 2016 m. birželio 30 d. ir kiekvienų 
paskesnių metų, įskaitant 2022 m., birželio
30 d. valstybė narė Komisijai pateikia 
metinę ataskaitą, kaip nustatyta 44 
straipsnio 1 dalyje. 2016 m. teikiama 
ataskaita apima 2014 ir 2015 finansinius 
metus, taip pat laikotarpį nuo išlaidų 
tinkamumo finansuoti pradžios iki 2013 m. 
gruodžio 31 d.
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Pakeitimas 185

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2017 ir 2019 m. teikiamose metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose pateikiama ir 
įvertinama informacija, nurodyta 44 
straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir 2 dalyje nurodyta 
informacija, taip pat pateikiama
informacija apie:

3. Veiklos rezultatų peržiūros atlikimo 
metais teikiamose metinėse įgyvendinimo 
ataskaitose pateikiama ir įvertinama 
informacija, nurodyta 44 straipsnio 3 ir 4 
dalyse, ir 2 dalyje nurodyta informacija, 
kuri, atsižvelgiant į veiksmų programų 
turinį ir tikslus, gali būti papildyta
informacija apie šiuos elementus:

Pakeitimas 186

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pažangą, padarytą įgyvendinant 
integruoto teritorinio vystymosi principą, 
įskaitant tvarią miestų plėtrą ir 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą pagal 
veiksmų programą;

a) pažangą, padarytą įgyvendinant 
integruoto teritorinio vystymosi principą, 
įskaitant tvarią miestų ir kaimo plėtrą ir 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą pagal 
veiksmų programą;

Pakeitimas 187

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) konkrečius veiksmus, kurių imtasi 
siekiant skatinti moterų ir vyrų lygybę, 
užkirsti kelią diskriminacijai, taip pat 
suteikti daugiau galimybių neįgaliems 
asmenims ir apie tai, kokia tvarka buvo 
siekiama užtikrinti, kad veiksmų 
programoje ir veiksmuose būtų 

e) konkrečius veiksmus, kurių imtasi 
siekiant skatinti moterų ir vyrų lygybę, 
užkirsti kelią diskriminacijai, ir apie tai, 
kokia tvarka buvo siekiama užtikrinti, kad 
veiksmų programoje ir veiksmuose būtų 
atsižvelgiama į lyčių aspektą, taip pat 
konkrečius veiksmus, kurių imtasi 
siekiant kovoti su skurdu ir skatinti 
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atsižvelgiama į lyčių aspektą; pažeidžiamų žmonių grupių socialinę 
įtrauktį;

Pakeitimas 188

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) konkrečius veiksmus, kurių imtasi 
siekiant užtikrinti prieinamumą 
neįgaliesiems;

Pakeitimas 189

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas 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, įskaitant, kai tinkama,
panaudotus finansinius išteklius;

i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas regionų demografinėms 
problemoms spręsti ir specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo ir nedarbo, arba tikslinių 
grupių, kurios patiria didžiausią 
diskriminavimo arba socialinės atskirties 
riziką, poreikiams tenkinti, ypač didelį 
dėmesį atkreipiant į neįgaliuosius ir
marginalias bendruomenes, įskaitant 
panaudotus finansinius išteklius;

Pakeitimas 190

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 
31 d. ir spalio 31 d. vadovaujančioji 
institucija elektroniniu būdu Komisijai 
stebėsenos tikslais apie kiekvieną veiksmų 
programą pateikia šiuos duomenis pagal 
prioritetines kryptis:

1. Iki sausio 31 d. ir liepos 31 d. 
vadovaujančioji institucija elektroniniu 
būdu Komisijai stebėsenos tikslais apie 
kiekvieną veiksmų programą pateikia šiuos 
duomenis pagal prioritetines kryptis:
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Pakeitimas 191

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) už visuomenės informavimą apie 
programavimo terminus ir visų 
planuojamų susijusių viešų konsultacijų 
procesų terminus visais partnerystės 
sutarties ir programų rengimo etapais;

Pakeitimas 192

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. ES institucijos ir patariamosios 
įstaigos organizuoja informuotumo 
didinimo veiklą, kad paaiškintų 
sanglaudos politikos veikimo principus.

Pakeitimas 193

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komunikacijos strategija yra prieinama 
neįgaliesiems.

Pakeitimas 194

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fondų lėšomis galima remti techninę Fondų lėšomis galima remti techninę 
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pagalbą, neviršijant 0,35 proc. metinių 
konkrečiam fondui skirtų asignavimų.

pagalbą, neviršijant 0,25 proc. metinių 
konkrečiam fondui skirtų asignavimų.

Pakeitimas 195

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Techninė pagalba teikiama kaip vieno 
fondo prioritetinė kryptis pagal veiksmų 
programą arba specialią veiksmų 
programą.

2. Techninė pagalba teikiama kaip dalis 
prioritetinės krypties arba prioritetinė 
kryptis pagal veiksmų programą arba 
specialią veiksmų programą.

Pakeitimas 196

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
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 
BVP vidurkio – 75 proc.,

d) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
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 
BVP vidurkio – 85 proc.,

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad ESF lėšos būtų veiksmingai naudojamos ir geriau įsisavinamos, 
regionams, kurių BVP vienam gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis nei 
75 proc. ES-25 vidurkio ir kurie dabar yra laikomi tinkamais pagal pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų kategoriją, turėtų būti skiriama daugiau bendrojo 
finansavimo lėšų.

Pakeitimas 197

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) prioritetinės krypties svarbą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimui, atsižvelgiant į 
konkrečias spragas, kurias reikia pašalinti;

1) prioritetinės krypties svarbą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimui, atsižvelgiant į 
konkrečias spragas, ir šioje strategijoje 
nustatytų pavyzdinių iniciatyvų tikslus;

Pakeitimas 198

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) skurdo mažinimą ir pažeidžiamų 
žmonių grupių socialinės įtraukties 
skatinimą, visų pirma taikant integruotus 
aktyvios įtraukties metodus;

Pakeitimas 199

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) prioritetinės krypties svarbą mažinant 
bendro nedarbo ir jaunimo nedarbo lygį, 
ypač tose valstybėse narėse, kuriose šis 
lygis daug didesnis už Europos Sąjungos 
vidurkį;

Pakeitimas 200

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali dalies veiksmų programos 
valdymą patikėti tarpinei įstaigai pagal 

7. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali dalies veiksmų programos 
valdymą patikėti tarpinei įstaigai pagal 
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rašytinį valstybės narės arba 
vadovaujančiosios institucijos ir tarpinės 
įstaigos susitarimą (toliau – bendrųjų 
įgaliojimų suteikimas). Tarpinė įstaiga 
pateikia garantijas dėl savo mokumo ir 
kompetencijos atitinkamoje srityje ir jos 
administracinio bei finansų valdymo.

rašytinį valstybės narės arba 
vadovaujančiosios institucijos ir tarpinės 
įstaigos susitarimą (toliau – bendrųjų 
įgaliojimų suteikimas). Siekiant mažoms 
NVO sudaryti palankesnes sąlygas 
pasinaudoti struktūrinių fondų parama, 
valstybės narės skatina naudoti nedidelės 
apimties ir specialiai mažoms 
organizacijoms pritaikytą bendrųjų 
įgaliojimų suteikimą. Tarpinė įstaiga 
pateikia garantijas dėl savo mokumo ir 
kompetencijos atitinkamoje srityje ir jos 
administracinio bei finansų valdymo.

Pakeitimas 201

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2014 m.: 2 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

a) 2014 m.: 3 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnį stabilumą ir tvarumą ir padėti šalinti ekonomikos krizės padarinius 
Europoje, dabartinio teisės akto esmė (Reglamento Nr. 1083/2006 82 straipsnis) turėtų būti 
išlaikyta a, b ir c punktuose.

Pakeitimas 202

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2015 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

b) 2015 m.: 2 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;
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Pakeitimas 203

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2016 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

c) 2016 m.: 2 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

Pakeitimas 204

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija panaikina visas pagal antrą 
pastraipą apskaičiuotas veiksmų programai
numatytų įsipareigojimų dalis, kurios iki 
antrų finansinių metų po tų metų, kuriais 
veiksmų programai prisiimti biudžetiniai 
įsipareigojimai, gruodžio 31 d. nebuvo 
panaudotos pradiniam ir metiniam 
išankstiniam finansavimui, tarpiniams 
mokėjimams ir metiniam likučiui, arba dėl 
kurių pagal 121 straipsnį parengta 
mokėjimo paraiška nebuvo pateikta pagal 
126 straipsnį.

1. Komisija panaikina visas pagal antrą 
pastraipą apskaičiuotas valstybei narei
numatytų įsipareigojimų dalis, kurios iki 
trečių finansinių metų po tų metų, kuriais 
veiksmų programai prisiimti biudžetiniai 
įsipareigojimai, gruodžio 31 d. nebuvo 
panaudotos pradiniam ir metiniam 
išankstiniam finansavimui, tarpiniams 
mokėjimams ir metiniam likučiui, arba dėl 
kurių pagal 126 straipsnio 1 dalį nepateikta 
mokėjimo paraiška.

Pakeitimas 205

Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) per ankstesnę veiklos rezultatų peržiūrą 
nustatyta, kad pagal prioritetinę sritį 
nepavyko pasiekti veiklos rezultatų plane 
nustatytų orientyrų;

f) per ankstesnę veiklos rezultatų peržiūrą 
nustatyta, kad pagal prioritetinę sritį 
nepavyko pasiekti daugelio veiklos 
rezultatų plane nustatytų orientyrų;

Pakeitimas 206
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Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) valstybė nesiima veiksmų arba nesiima 
tinkamų veiksmų pagal 20 straipsnio 3 
dalį.

Išbraukta.

Pakeitimas 207

Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant teisinio tikrumo, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai pagal 142 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais ji 
nustato sąvokas ir atvejus, kurie gali būti 
laikomi trūkumais taikant šio straipsnio 
1 dalies nuostatas.

Pakeitimas 208

Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi kriterijai, taikytini
apskaičiuojant taikytinos finansinės 
pataisos dydį.

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais ji nustato atvejus, kurie taikant šį 
straipsnį laikomi dideliais trūkumais, ir 
kriterijus, taikytinus apskaičiuojant 
taikytinos finansinės pataisos dydį.

Pakeitimas 209

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Sutikimo atveju valstybė narė gali dar 
kartą panaudoti atitinkamas Sąjungos 
lėšas laikydamasi 135 straipsnio 3 dalies 
nuostatų.

Pakeitimas 210

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Norėdama taikyti finansines pataisas 
Komisija per šešis mėnesius nuo posėdžio 
dienos arba nuo papildomos informacijos 
gavimo dienos, jei valstybė narė sutinka po 
posėdžio pateikti tokią papildomą 
informaciją, įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Komisija atsižvelgia į visą per 
procedūrą pateiktą informaciją ir pastabas. 
Jei posėdis neįvyksta, šešių mėnesių 
laikotarpis pradedamas skaičiuoti praėjus 
dviem mėnesiams nuo Komisijos kvietimo 
atvykti į posėdį išsiuntimo dienos.

5. Jeigu nėra sutarimo ir Komisija nori 
taikyti finansines pataisas, ji per šešis 
mėnesius nuo posėdžio dienos arba nuo 
papildomos informacijos gavimo dienos, 
jei valstybė narė sutinka po posėdžio 
pateikti tokią papildomą informaciją, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą. 
Komisija atsižvelgia į visą per procedūrą 
pateiktą informaciją ir pastabas. Jei posėdis 
neįvyksta, šešių mėnesių laikotarpis 
pradedamas skaičiuoti praėjus dviem 
mėnesiams nuo Komisijos kvietimo atvykti 
į posėdį išsiuntimo dienos.

Pakeitimas 211

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 

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 
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išlaidų galutinio patvirtinimo pagal 131 
straipsnį. Šios nuostatos taikomos 
nepažeidžiant 4 dalies.

išlaidų galutinio patvirtinimo pagal 131 
straipsnį. Šios nuostatos taikomos 
nepažeidžiant 4 dalies.

Pakeitimas 212

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I priedas
Bendra strateginė programa

šios programos tikslas – pagal 10 straipsnį 
suteikti strategines gaires valstybių narių 
ir regionų lygmens programavimo 
procesui ir BSP fondų indėliui siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo tikslų ir rodiklių. 
Kad šis tikslas būtų pasiektas, programoje 
nustatomi pagrindiniai horizontalūs 
principai ir įvardijami atitinkami 
bendrieji uždaviniai, apibūdinami BSP 
fondų tarpusavio, BSP fondų ir kitų 
Sąjungos politikos krypčių priemonių 
sąveikų ir koordinavimo mechanizmai ir 
nustatomi teritorinio bendradarbiavimo 
prioritetai.
Be šiame priede pateikiamos programos, 
Komisija turėtų paremti valstybes nares ir 
regionus pagal 142 straipsnį kaip 
deleguotąjį aktą priimdama nebaigtinį 
BSP fondams rekomenduojamų veiksmų 
sąrašą. Toks nebaigtinis sąrašas, kaip 
BSP dalis, valstybėms narėms ir 
regionams turėtų suteikti gaires, kaip 
perkelti 9 straipsnyje nurodytus teminius 
tikslus į  programavimą atsižvelgiant į 
skirtingus regionų poreikius, uždavinius 
ir  galimybes ir tvariai regioninei plėtrai 
būtiną lankstumą.
1. Horizontalieji principai ir bendrieji 
uždaviniai
1.1 Partnerystė ir daugiapakopis valdymas 
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1.1.1 Daugiapakopio valdymo principas 
reikalauja suderintų partneriškų veiksmų, 
vykdomų pagal subsidiarumo ir 
proporcingumo principus. Jis taip pat 
pasireiškia darbiniu ir instituciniu 
bendradarbiavimu, ypač rengiant ir 
įgyvendinant Sąjungos politiką. Aiški 
daugiapakopio valdymo principo nuoroda 
šiame reglamente reiškia šio principo 
sustiprinimą ir taip suteikiama pridėtinės 
vertės pačiai sanglaudos politikai.
1.1.2 Daugiapakopio valdymo principo 
laikomasi siekiant sudaryti palankias 
sąlygas siekti socialinės, ekonominės ir 
teritorinės sanglaudos ir Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio  
augimo prioritetų įgyvendinimo.
1.1.3 Siekdami užtikrinti veiksmingą 
daugiapakopį valdymą, valstybės narės ir 
regionai vykdo šiuos veiksmus:
a) užmezga partnerystės ryšius, kaip 
nurodyta 5 straipsnyje;
b) pagal atitinkamas konstitucinės 
valdžios sistemas kuria skirtingų valdymo 
pakopų koordinavimo mechanizmus;
c) nuolat teikia ataskaitas apie 
partnerystės įgyvendinimą.
1.1.4 Visais BSP fondų įgyvendinimo 
etapais užmezgami partnerystės ryšiai, 
siekiant tiesiogiai įtraukti regionines ir 
vietos institucijas į partnerystės 
susitarimų ir programų rengimą, taip pat į 
tų programų rengimą, įgyvendinimą, 
stebėjimą ir vertinimą. Siekiant užtikrinti 
partnerystę visais politikos įgyvendinimo 
etapais, taip pat įtraukiami socialiniai ir 
ekonominiai partneriai, kitos viešosios 
institucijos, taip pat pilietinei visuomenei 
atstovaujančios organizacijos, įskaitant 
aplinkosaugos partnerius, 
nevyriausybines organizacijas ir 
organizacijas, atsakingas už lygių 
galimybių ir nediskriminavimo skatinimą.
1.1.5 Bendradarbiaujant su šiais 
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partneriais vadovaujamasi geriausios 
patirties pavyzdžiais. Valstybės narės ir 
valdymo institucijos naudoja dalį savo šio 
ir kito programavimo laikotarpio 
techninės pagalbos, kad užtikrintų, jog 
partneriai, ypač mažos vietos institucijos, 
ekonominiai ir socialiniai partneriai ir 
NVO turėtų pajėgumų, būtinų norint 
dalyvauti rengiant, įgyvendinant, stebint 
ir vertinant partnerystės susitarimus ir 
programas.
1.2 Tvarus vystymasis
1.2.1 Kaip nurodyta Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnyje, tvaraus vystymosi 
principas susijęs su pažangos koncepcija, 
pagal kurią, svarstant dabartinių ir 
būsimų kartų gerovės ir geresnės 
gyvenimo kokybės klausimus, reikia 
įtraukti socialines, ekonomines ir aplinkos 
apsaugos aplinkybes.
1.2.2 Todėl tvaraus vystymosi klausimai ir 
principas „teršėjas moka“ turėtų būti 
neatsiejama kiekvieno plano dalis – nuo 
jo rengimo iki įgyvendinimo ir nuo 
stebėjimo iki vertinimo. Netaikyti principo 
„teršėjas moka “ gali būti leista tik 
išimtiniais atvejais ir su sąlyga, kad 
taikomos aiškios poveikio švelninimo 
priemonės.
1.2.3 Siekdami kovoti su sudėtingais jiems 
metamais iššūkiais, valstybės narės ir 
regionai turėtų naudotis visomis 
turimomis Sąjungos politikos 
priemonėmis. Visų pirma, siekiant kovoti 
su klimato kaita, išteklius reikėtų skirti 
prevencinėms ir poveikį švelninančioms 
priemonėms. Bet kokios naujos 
investicijos su BSP fondų parama turėtų 
būti natūraliai atsparios klimato kaitos ir 
gaivalinių nelaimių poveikiui.
1.2.4 ERPF ir SF turėtų ir toliau daug 
investuoti į valstybių narių ir regionų 
infrastruktūras, kad jos atitiktų Vandens 
pagrindų ir kitų atitinkamų direktyvų 
reikalavimus. Jau yra technologinių 
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sprendimų, kuriais siekiama prisidėti prie 
tvarios veiklos, taip pat kuriami nauji, 
todėl ERPF turėtų ir toliau teikti paramą 
šios srities moksliniams tyrimams. Tokia 
parama turėtų papildyti programoje 
„Horizontas 2020“ numatytas priemones.
Lėšų su biologine įvairove susijusiai 
veiklai galima gauti pasinaudojant 
Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondu (EJRŽF). EŽŪFKP 
taip pat galima naudoti teikiant paramą 
žemės valdytojams tais atvejais, kai dėl 
privalomų aplinkos apsaugos reikalavimų 
tam tikra sritis atsiduria nepalankioje 
padėtyje.
1.2.5 Tvaraus vystymosi siekis neturėtų 
būti techninė procedūra. Siekiant 
užtikrinti, kad šis tikslas būtų įtrauktas į 
BSP fondų veiklą, valdymo institucijos 
per visą programos įgyvendinimo ciklą 
turėtų nuolat ir atitinkamai skirti dėmesio 
šiam tikslui ir taikyti aktyvesnį metodą, 
siekiant sumažinti aplinkai žalingą 
intervencijų poveikį, be kita ko, imdamosi 
šių veiksmų:
a) nukreipti investicijas į projektus, 
kuriais skatinamas efektyviausias išteklių 
naudojimas;
b) kruopščiai pasverti, ar reikia tokių 
investicijų, kurios daro didelį neigiamą 
poveikį aplinkai;
c) atsižvelgti į ilgalaikes perspektyvas 
lyginant alternatyvių investicijų metodų 
„gyvavimo ciklo“ sąnaudas; 
d) naudoti žaliuosius viešuosius pirkimus;
e) nukreipti investicijas į prieinamumo 
visiems vartotojams kūrimą ir taip 
prisidėti kuriant aplinką be kliūčių 
neįgaliesiems.
1.3 Moterų ir vyrų lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimas 
1.3.1 Valstybės narės ir regionai turėtų 
imtis atitinkamų veiksmų stengdamiesi 
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pašalinti skirtumus ir skatinti vyrų ir 
moterų lygybę, taip pat užkirsti kelią bet 
kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos 
visais BSP fondų įgyvendinimo etapais.
1.3.2 Valstybės narės ir regionai turėtų 
siekti tikslo užtikrinti vyrų ir moterų 
lygybę,  imtis atitinkamų veiksmų, kad 
būtų išvengta bet kokios diskriminacijos 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
bendrai iš BSP fondų finansuojamų 
programų veiklą, ir aiškiai išdėstyti 
veiksmus, kuriais būtų parodyta, kad 
programose atsižvelgiama į šį principą.
1.3.3 Jei darbo rinkoje dalyvautų daugiau 
moterų, ir kaip darbdavių, ir kaip 
darbuotojų, Sąjungos ekonomika 
pagyvėtų. Siekiant strategijos „Europa 
2020“ užimtumo tikslų, labai svarbu 
didinant moterų užimtumo lygį išnaudoti 
galimybes padidinti veiklos aktyvumą. 
Todėl reikėtų skirti daug dėmesio tam, 
kad būtų pašalintos kliūtys, dėl kurių 
moterys negali dalyvauti darbo rinkoje, be 
kita ko, skatinant aktyvesnį moterų 
dalyvavimą mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros srityje ir įtraukiant 
dirbančias moteris į mokymą ir profesinį 
mokymą, susijusį su ekologiškomis darbo 
vietomis. Valstybės narės ir regionai 
turėtų užtikrinti, kad, be ESF, ERPF, SF, 
EJRŽF ir EŽŪFKP, moterų ekonominį 
savarankiškumą skatinančia finansine 
veikla taip pat būtų prisidedama siekiant 
tinkamos darbo ir šeimos gyvenimo 
pusiausvyros ir būtų remiamos moterų, 
kaip verslininkių, galimybės.
1.3.4 Stebint ir vertinant programas bus 
lengviau įvertinti numatomo BSP fondų 
indėlio poveikį lyčių lygybei.
1.3.5. Už lygybę atsakingos organizacijos 
turėtų pateikti ESF, ERPF ir Sanglaudos 
fondui nuomonę dėl programų, siekiant 
užtikrinti, kad būtų įtrauktos visos būtinos 
nuostatos. Be to, siekiant turėti reikiamų 
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žinių rengiant, stebint ir vertinant fondų 
veiklą, labai pageidautina įtraukti už 
lygybę atsakingas organizacijas ar kitas 
su diskriminacija kovojančias 
organizacijas.
1.4 Prieinamumas
1.4.1 Visi visuomenei siūlomi ir bendrai iš 
BSP finansuojami produktai ir paslaugos 
turėtų būti prieinami. Visų pirma itin 
svarbūs atitinkami valstybių narių 
veiksmai, kuriais užtikrinama ir 
skatinama aplinka, transportas ir 
informacinės ir ryšių technologijos be 
kliūčių, siekiant palankių sąlygų 
neturinčių asmenų, įskaitant 
neįgaliuosius, įtraukties pagal JT 
neįgaliųjų teisių konvenciją, įsigaliojusią 
nuo 2008 m. gegužės 3 d., ir politikos 
priemones, kuriomis įgyvendinama JT 
konvencija.
1.4.2 Labai svarbu tinkamai spręsti su 
palankių sąlygų neturinčių asmenų 
poreikiais susijusias problemas, siekiant 
sudaryti jiems sąlygas geriau integruotis į 
darbo rinką ir visapusiškai dalyvauti 
visuomenės gyvenime.
1.4.3 Jei norima pasiekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslus, valstybės narės ir 
regionai turėtų ir toliau vienodai skatinti 
socialinę, ekonominę ir teritorinę 
sanglaudą visuose ES regionuose. Šiuo 
tikslu, mažiausia kiekvienos regionų 
kategorijos ESF procentinė dalis yra 
nustatyta pagal 84 straipsnio 3 dalį,
1.5 Demografija
1.5.1 Vienas pagrindinių valstybėms 
narėms ir regionams artimiausiais 
dešimtmečiais teksiančių uždavinių –
prisitaikyti prie demografinių pokyčių. 
Dėl mažesnio dirbančių gyventojų 
skaičiaus ir didesnės pensinio amžiaus 
žmonių dalies derinio bus papildomai 
suvaržytos valstybių narių socialinės 
apsaugos sistemos, o dėl šios priežasties –
ir Sąjungos ekonomikos 



AD\908400LT.doc 93/114 PE486.190v02-00

LT

konkurencingumas.
1.5.2 Dėl demografinių pokyčių kils naujų 
iššūkių. Tokius demografinius pokyčius 
reikėtų nagrinėti ir spręsti regioniniu ir 
vietos lygmenimis, ypač kai išryškėja 
skirtingos pokyčių tendencijos. Valstybės 
narės ir regionai turėtų pasikliauti BSP 
fondais ir parengti konkrečiai regionui 
pritaikytas strategijas, kuriomis siekiama 
spręsti demografines problemas ir ieškoti 
galimybių plėtoti senjorų ekonomiką.
1.5.3 Vyresnio amžiaus žmonių darbo 
galimybių didinimas atneštų daug naudos 
žmonėms, įskaitant jaunus neįgaliuosius, 
visuomenėms ir valstybių biudžetams. 
Valstybės narės ir regionai turėtų 
naudotis BSP fondais imdamosi veiksmų 
sudaryti palankias sąlygas bet kokio 
amžiaus grupių įtraukčiai. Vienas 
neatidėliotinų BSP fondų uždavinių –
didinant visų Sąjungos gyventojų 
potencialą kuo geriau išnaudoti turimus 
žmogiškuosius išteklius, taip pat stengtis 
kovoti su jaunimo nedarbu. Tą galima 
pasiekti gerinant galimybes pasinaudoti 
būtino lygio ir kokybės švietimu ir 
tobulinant socialinės paramos struktūras. 
Investuojant į sveikatos apsaugos 
infrastruktūras taip pat būtų padedama 
siekti ilgo ir sveiko visų Sąjungos piliečių 
darbingo amžiaus tikslo. 
1.5.4 Rengdamos savo programas, 
valstybės narės ir regionai turėtų atkreipti 
dėmesį į ilgalaikius su demografiniais 
pokyčiais susijusius uždavinius. 
Labiausiai demografinių pokyčių paveikti 
regionai turėtų nustatyti priemones, 
kuriomis siekiama:
a) remti demografinį atsinaujinimą, 
sudarant geresnes sąlygas šeimoms ir 
gerinant darbo, asmeninio ir šeimos 
gyvenimo pusiausvyrą; 
b) didinti užimtumą; gerinti 
produktyvumą ir ekonominės veiklos 
rezultatus, investuojant į švietimą ir 
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mokslinius tyrimus;
c) sutelkti dėmesį į švietimo ir socialinės 
apsaugos struktūrų tinkamumą ir kokybę; 
ir
d) užtikrinti sveikatos apsaugos, socialinių 
paslaugų ir ilgalaikės priežiūros teikimą, 
įskaitant investicijas į infrastruktūrą.
1.6 Užimtumas
1.6.1 Valstybės narės ir regionai turėtų 
užtikrinti aukšto užimtumo lygio 
skatinimą, kaip nurodyta SESV 
9 straipsnyje. Valstybės narės ir regionai 
turėtų užtikrinti, kad aukšto lygio 
užimtumas būtų integruotas rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant pagal 
visus BSP fondus numatytus veiksmus, o 
įsidarbinimo galimybė būtų integruojama 
kaip privalomas ERPF, ESF ir 
Sanglaudos fondo programų principas.
1.6.2 Nacionalinės, regioninės, vietos ir 
kitos atitinkamos institucijos turėtų 
nustatyti tuos projektus, kurie turi 
daugiausia poveikio kuriant darbo vietas 
ir siekiant užtikrinti socialinę sanglaudą. 
Fondai ypatingą dėmesį turėtų skirti 
restruktūrizavimo ir veiklos perkėlimo 
procesų paveiktiems regionams ir 
įmonėms.
1.6.3 Kokybiško darbo vietų jaunimui 
kūrimas tokiuose regionuose, kuriuose 
užregistruoti aukšti jaunimo nedarbo 
rodikliai, palyginti su vidutiniu ES 
rodikliu, turėtų būti prioritetas.
1.7 Skurdo mažinimas ir socialinė 
įtrauktis
1.7.1 Pirmenybė turėtų būti teikiama 
projektams, kurie apima užimtumo tikslus 
ir aktyviosios įtraukties strategijas, 
pavyzdžiui, tokiems projektams, kurie 
skirti kartų solidarumui stiprinti regiono 
ir vietos lygmenimis, arba projektams, 
kuriais konkrečiai prisidedama prie lyčių 
lygybės ir aktyviosios pažeidžiamų grupių, 
įskaitant dirbančius neturtinguosius, 
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įtraukties.
1.8 Integruotas požiūris 
1.8.1 Integruotas teritorinis požiūris yra 
ypač svarbus, siekiant veiksmingai 
reaguoti į valstybėms narėms ir regionams 
kilusius iššūkius. Tokie iššūkiai susiję su 
poveikiu, kurį daro šie reiškiniai: 
globalizacija; aplinkosaugos ir 
energetikos problemos; su senėjimu 
susijusios problemos ir demografiniai 
pokyčiai; technologinės transformacijos ir 
inovacijų poreikiai; pajamų nelygybė ir 
socialinė segregacija. Dėl sudėtingo ir 
tarpusavyje susijusio šių problemų 
pobūdžio, siekiant užtikrinti sėkmę, 
reikėtų integruoti įvairių sektorių ir 
įvairių plotmių sprendimus. 
1.8.2 Todėl, pasinaudojant BSP fondais, 
įvairias ES lėšas galima sutelkti į 
integruotus finansavimo paketus, kurie 
būtų pritaikyti konkretiems vietos ir 
regionų poreikiams, siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir uždavinių.
1.8.3 Mažiausiai išsivysčiusiose srityse 
sėkmingai kovoti su socialine atskirtimi 
galima tik taikant išsamias, iš kelių 
šaltinių finansuojamas programas, 
kuriomis siekiama lygiagrečiai plėtoti 
žmogiškuosius išteklius ir socialinę 
infrastruktūrą. Todėl itin svarbu užtikrinti 
ESF ir ERPF sąveiką.
1.8.4 Kurdamos savo strategijas ir 
programas, kuriomis siekiama nustatyti 
tinkamiausias intervencijos priemones, 
skirtas strategijai „Europa 2020“ remti, 
valstybės narės ir regionai turėtų ypatingą 
dėmesį skirti svarbiausioms teritorinėms, 
struktūrinėms ir institucinėms ypatybėms, 
pvz., konkretaus regiono ryšiams, 
užimtumo modeliams ir darbo jėgos 
judumui, kaimo ir miesto ryšiams, įvairių 
sektorių vietos tarpusavio sąsajoms, 
kultūros paveldui, senėjimui, 
demografiniams pokyčiams ir kt.
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1.8.5 Valstybės narės ir regionai turėtų  
išnagrinėti svarbiausius socialinius 
uždavinius, su kuriais jie susiduria. 
Spręsdami šiuos uždavinius, jie taip pat 
turėtų apsvarstyti klausimą, kokie yra 
konkretūs jų piliečių gerovės aspektai, 
kuriuos, vykdydami politiką, jie norėtų 
paveikti ir sustiprinti, ir kaip reikia 
formuoti ir įgyvendinti politiką 
konkrečiomis atitinkamos valstybės narės 
ar regiono sąlygomis.
1.8.6 Siekdamos skatinti geros politikos 
kryptis, pritaikytas konkretaus regiono 
poreikiams, valstybės narės ir regionai 
turėtų toliau tobulinti integruotą teritorinį 
požiūrį, taikomą rengiant ir įgyvendinant 
politiką. Integruoto teritorinio 
investavimo metodas turėtų būti 
pagrindinė priemonė, siekiant 
subalansuoto ir tvaraus vystymosi, kuris 
galėtų paskatinti užimtumą, socialinę 
įtrauktį ir gerovę, atsižvelgiant į svarbius 
aplinkybių aspektus, tačiau dėmesį 
sutelkiant į šiuos pagrindinius veiksnius:
a) regionų galimybių ir pajėgumų vystyti 
strategiją „Europa 2020“ vertinimą;
b) su vystymusi susijusių regionui 
tenkančių strategijos „Europa 2020“ 
uždavinių bei kliūčių ir jo galimybių juos 
spręsti vertinimą;
c) tinkamo teritorinio masto ir aplinkybių, 
į kurias reikia atsižvelgti rengiant ir 
vykdant politiką, apsvarstymą laikantis 
subsidiarumo principo;
d) vieno ar kelių pagal skirtingus teminius 
tos pačios prioritetinės krypties ar tos 
pačios programos tikslus numatytų 
papildomų investavimo prioritetų 
derinimą;
e) daugiapakopio valdymo tvarkos, 
būtinos, siekiant veiksmingai vykdyti 
politiką, kūrimą;
f) tinkamų rezultatų ir rezultatų rodiklių, 
kurie bus naudojami stebint ir vertinant 
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politiką, pasirinkimą.
2. BSP fondų ir kitų ES politikos krypčių 
priemonių sąveika ir koordinavimas
2.1 Įvadas
2.1.1 Siekiant kuo geresnių tvaraus 
augimo ir vystymosi rezultatų, svarbu 
koordinuoti visas Sąjungos politikos 
kryptis ir susijusias priemones, kurios 
atlieka svarbų vaidmenį siekiant 
ekonominės, socialinės bei teritorinės 
sanglaudos ir labiau subalansuotos 
Sąjungos teritorinės plėtros. Tuo taip pat 
turėtų pasižymėti geresnis Sąjungos 
biudžeto ir valstybių narių nacionalinių, 
regioninių ir vietos biudžetų 
koordinavimas, bendrų politikos prioritetų 
finansavimas, taip pat geresnis 
vertikalusis Sąjungos ir nacionalinių bei 
regioninių subjektų bendradarbiavimas.
2.1.2 Sąveika ir koordinavimas nėra 
vienas viskam tinkamas sprendimas.
Todėl reikia išsamiau išnagrinėti 
Sąjungos politikos krypčių poveikį 
regionams ir sanglaudai, siekiant skatinti 
veiksmingą sąveiką ir nustatyti bei skatinti 
tinkamiausias priemones vietos ir 
regioninėms investicijoms remti Europos 
lygmeniu.
2.1.3 Valstybės narės ir regionai turėtų 
užtikrinti BSP fondų remiamų 
intervencijų ir kitų Sąjungos politikos 
krypčių tikslų nuoseklumą programavimo 
ir įgyvendinimo etapais. Todėl valstybės 
narės ir regionai turėtų siekti:
a) nustatyti ir išnaudoti įvairių Sąjungos 
priemonių nacionaliniu ir regioniniu 
lygmeniu papildomumą tiek planavimo 
etape, tiek įgyvendinant; 
b) optimizuoti esamas ir, jei reikia, kurti 
naujas struktūras, kuriomis sudaromos 
sąlygos strategiškai nustatyti įvairių 
koordinavimo nacionaliniu lygmeniu 
priemonių ir struktūrų prioritetus, 
išvengti veiklos dubliavimo ir nustatyti 
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sritis, kurioms reikia papildomos 
finansinės paramos;
c) visapusiškai išnaudoti galimybes 
sujungti įvairių priemonių paramą, 
siekiant remti konkrečius veiksmus ir 
glaudžiai dirbti su tais, kurie yra atsakingi 
už kitų nacionalinių priemonių 
įgyvendinimą, siekiant suteikti naudos 
gavėjams nuoseklaus ir integruoto 
finansavimo galimybių.
2.2 Programa „Horizontas 2020“
2.2.1 Labai svarbu stiprinti sanglaudos 
politikos ir programos „Horizontas 2020“ 
sąveiką ir papildomumą ir aiškiai atskirti 
jų intervencijos sritis.
2.2.2 Visų pirma valstybės narės ir 
regionai turėtų sukurti nacionalinę arba 
regioninę mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategiją, kuria pagal nacionalinę 
reformų programą siekiama pažangiosios 
specializacijos. Šias strategijas reikėtų 
rengti glaudžiai bendradarbiaujant 
nacionalinėms ar regioninėms valdymo 
institucijoms ir tiesiogiai su programa 
„Horizontas 2020“ susijusioms 
institucijoms, tačiau taip pat įtraukiant 
suinteresuotuosius subjektus, pvz., 
universitetus ir aukštojo mokslo įstaigas, 
vietos pramonės atstovus ir socialinius 
partnerius. Kalbant apie prieinamumą ir 
aplinką bei paslaugas be kliūčių, 
neįgaliesiems atstovaujantys 
suinteresuotieji subjektai turėtų dalyvauti 
įgyvendinant inovacijų strategijas, kuriose 
turėtų atsispindėti pagyvenusių žmonių 
poreikiai propaguojant principą „skirta 
visiems“. Tokiose inovacijų strategijose 
reikėtų atsižvelgti į programos 
„Horizontas 2020“ parengiamuosius ir 
tolesnius veiksmus.
2.2.3 Parengiamieji veiksmai, kuriais 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veikėjai 
parengiami dalyvauti programos 
„Horizontas 2020“ projektuose, bus 
plėtojami  stiprinant pajėgumus. Reikėtų 
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stiprinti programos „Horizontas 2020“ 
nacionalinių informacijos centrų ir BSP 
fondų valdymo institucijų bendravimą ir 
bendradarbiavimą, ypač programos 
„Horizontas 2020“ galutinio sąrašo 
projektų, kurie dėl išteklių trūkumo 
nebuvo finansuojami, klausimais.
2.2.4 Tolesni veiksmai turėtų suteikti 
priemonių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatams, gautiems vykdant programą 
„Horizontas 2020“, išnaudoti ir skleisti į 
rinką. Tokius veiksmus gali sudaryti 
parama bandomosioms gamykloms ir 
demonstracinėms vietoms, idėjai įrodyti, 
finansavimui ankstyvuoju etapu gauti, 
inkubacinėms priemonėms, taikomiesiems 
moksliniams tyrimams, tam tikriems 
pramonės ir technologijų perkėlimo 
pajėgumams ir grupėms.
2.2.5 Reikėtų teikti bendrą paramą 
nacionalinėms ir regioninėms valdžios 
institucijoms, kai jos rengia ir įgyvendina 
tokias inovacijų strategijas. Paramą gali 
sudaryti: parama Europai svarbių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
infrastruktūrų bendro finansavimo 
galimybėms nustatyti; tarptautinio 
bendradarbiavimo skatinimas, metodinė 
parama pasitelkiant tarpusavio 
vertinimus, keitimasis gerąja praktika ir 
mokymai įvairiuose regionuose.
2.2.6 Valstybės narės ir regionai turėtų 
apsvarstyti šias papildomas priemones, 
kuriomis siekiama išnaudoti visas 
valstybių narių ir regionų pažangos ir 
inovacijų galimybes, siekiant papildyti 
programą „Horizontas 2020“ ir kurti 
sąveiką su ja:
a) susieti mažiau išsivysčiusiose valstybėse 
narėse besikuriančius kompetencijos 
centrus ir inovatyvius regionus su 
pirmaujančiais Europos regionais;
b) kurti sąsajas su naujovių grupėmis ir 
pripažinti mažiau išsivysčiusių regionų 
pažangą;
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c) nustatyti programą „Europos 
mokslinių tyrimų katedros“ siekiant 
pritraukti išskirtinius mokslininkus; ir
d) remti tyrėjų ir inovacijų kūrėjų 
galimybes prisijungti prie tarptautinių 
tinklų.
2.3 Programa LIFE
2.3.1 Kai įmanoma, reikėtų išnaudoti 
sąveiką su Sąjungos politikos 
priemonėmis (ir su finansavimo, ir su 
finansavimu nesusijusiomis 
priemonėmis), naudingomis siekiant 
sušvelninti klimato kaitą, apsaugoti 
aplinką ir efektyviai naudoti išteklius.
2.3.2 Kadangi programomis bus 
prisidedama siekiant tvaraus augimo 
tikslų, kreipiant daugiau dėmesio į 
temines sritis ir stiprinant tvaraus 
vystymosi principą, 2.3.1. papunktyje 
nurodyta sąveika yra neatskiriama nuo 
BSP fondų reguliavimo pagrindų.
2.3.3 Reikėtų siekti sąveikos su programa 
LIFE, ypač su integruotais gamtos, 
vandens, atliekų, oro, klimato kaitos 
padarinių švelninimo ir prisitaikymo prie 
jų sričių projektais (pvz., ekosistemos 
funkcijų ir biologinės įvairovės). Reikėtų 
užtikrinti derinimą su programa LIFE, 
remiant papildomojo pobūdžio projektus, 
taip pat skatinant taikyti per programą 
LIFE patvirtintus sprendimus, metodus ir 
požiūrius.
2.3.4 Reikėtų skatinti atlikti poveikio 
aplinkai vertinimus, poveikio tvarumui 
vertinimus, strateginius aplinkos 
vertinimus ir taikyti kitas atitinkamas 
priemones, ypač sprendžiant aplinkos ir 
paslaugų be kliūčių kokybės ir plėtimo 
klausimą, kad vykdant teritorinį 
planavimą (įskaitant makroregionines 
strategijas) ir priimant sprendimus 
regioniniu ir vietos lygmeniu būtų 
atsižvelgiama į biologinės įvairovės 
nykimą ir klimato kaitos poveikį.
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2.3.5 Valstybės narės ir regionai, siekdami 
sukurti ekologiškesnę ekonomiką, turėtų 
skatinti žaliąją infrastruktūrą, ekologiškas 
inovacijas ir naujoviškų technologijų 
taikymą.
2.3.6 Pajėgumų stiprinimas yra išankstinė 
sąlyga, siekiant įgyvendinti šiuos 
veiksmus; stiprinant pajėgumus reikėtų 
didinti vietos ir regioninių institucijų ir 
partnerių potencialą ir ugdyti jų 
gebėjimus.
2.3.7 Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos 
iššūkiai nepaiso administracinių ribų, itin 
svarbus tarpvalstybinis, tarpregioninis ir 
tarptautinis Europos, nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimas, siekiant apsaugoti 
visų regionų biologinę įvairovę ir gamtos 
išteklius. Geriau išnaudojant teritorinio 
bendradarbiavimo galimybes ir keičiantis 
informacija, patirtimi ir gerąja praktika 
būtų labai prisidedama siekiant su 
aplinka ir klimato kaita susijusių tikslų.
2.3.8 Be to, BSP fondų finansavimą 
reikėtų koordinuoti remiantis naujiems 
rinkos dalyviams skirto rezervo programa 
„NER300“, pagal kurią naudojamos 
pajamos, gautos aukcionuose pardavus 
leidimus pagal Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą.
2.4 ES Socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa (SPIP)
2.4.1 
Reikėtų stiprinti BSP fondų ir Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų 
programos sąveiką, kad fondai ir SPIP 
galėtų geriau prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“, jos pagrindinių tikslų, 
pavyzdinių iniciatyvų, integruotųjų gairių 
ir jaunimo galimybių iniciatyvos 
įgyvendinimo, teikdami finansinę paramą 
siekiant skatinti aukštą kokybiško ir 
tvaraus užimtumo lygį, užtikrinant 
tinkamą ir orią socialinę apsaugą, 
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kovojant su socialine atskirtimi ir skurdu, 
gerinant darbo sąlygas ir gerinant 
jaunimo užimtumo ir švietimo padėtį.
2.4.2. Visų pirma, valstybės narės turėtų 
pasinaudoti galimybe ir įgyvendinti fondų 
remiamus veiksmus, ypač pagal ESF, 
kurie turėtų derėti su pagal ES socialinių 
pokyčių ir inovacijų programą vykdoma 
veikla, taip pat su veiksmais tokiose 
srityse, kaip socialinis dialogas, 
teisingumas ir pagrindinės teisės, lygios 
galimybės, švietimas, profesinis mokymas, 
vaikų teisės ir gerovė, jaunimo politika, 
migracijos politika, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, verslumas, sveikatos apsauga, 
darbo sąlygos, plėtra, išorės santykiai ir 
bendroji ekonomikos politika.
2.4.3 Pasienio regionuose EURES 
tarpvalstybinės partnerystės yra svarbi 
priemonė kuriant tikrą Europos darbo 
rinką. Taigi EURES tarpvalstybinės 
partnerystės turėtų būti ir toliau remiamos 
pagal horizontaliąsias Sąjungos 
priemones, kurias galėtų papildyti 
nacionaliniai  ištekliai arba ESF lėšos.

Pakeitimas 213

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiklos rezultatų planą sudaro kiekvieno 
prioriteto orientyrai, pasiektini 2016 ir 
2018 m., ir 2022 m. nustatyti tikslai. 
Orientyrai ir tikslai pateikiami 1 lentelėje 
nurodyta forma.

1. Veiklos rezultatų planą sudaro kiekvieno 
prioriteto orientyrai, pasiektini dvejais 
konkrečiais programos laikotarpio metais 
prieš veiklos rezultatų peržiūros atlikimo 
metus, kuriuos valstybė narė ir Komisija 
turi abipusiškai suderinti, ir 2022 m. 
nustatyti tikslai. Orientyrai ir tikslai 
pateikiami 1 lentelėje nurodyta forma.
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Pakeitimas 214

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Orientyrai yra tarpiniai konkretaus 
prioriteto tikslo įgyvendinimo tikslai, 
žymintys siekiamą pažangą įgyvendinant 
laikotarpio pabaigai nustatytus tikslus. Prie 
2016 m. orientyrų priskiriami finansiniai 
rodikliai ir išdirbio rodikliai. Prie 2018 m.
orientyrų priskiriami finansiniai rodikliai, 
išdirbio rodikliai ir, kai tinkama, rezultatų 
rodikliai. Taip pat gali būti nustatomi 
pagrindinių įgyvendinimo etapų orientyrai.

2. Orientyrai yra tarpiniai konkretaus 
prioriteto tikslo įgyvendinimo tikslai, 
žymintys siekiamą pažangą įgyvendinant 
laikotarpio pabaigai nustatytus tikslus. Prie 
orientyrų, nustatytų prieš pirmosios 
veiklos rezultatų peržiūros atlikimo metus 
einantiems metams, priskiriami finansiniai 
rodikliai ir našumo rodikliai. Prie 
orientyrų, nustatytų prieš antrosios veiklos 
rezultatų peržiūros atlikimo metus 
einantiems metams, priskiriami finansiniai 
rodikliai ir išdirbio rodikliai. Taip pat gali 
būti nustatomi pagrindinių įgyvendinimo 
etapų orientyrai.

Pakeitimas 215

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– plataus užmojo, bet realistiški 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes 
valstybėje narėje, intervencijų pobūdį ir 
susijusiam prioritetui skirtus išteklius;

Pakeitimas 216

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Orientyrai ir tikslai gali būti keičiami 
valstybės narės prašymu 26 straipsnyje 
nustatyta tvarka.
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Pakeitimas 217

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 8 punkto 8.1 papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kad visiems darbo ieškantiems asmenims 
būtų anksti teikiamos individualizuotos 
paslaugos ir būtų įgyvendinamos aktyvios 
bei prevencinės darbo rinkos priemonės;

– kad visiems darbo ieškantiems 
asmenims, įskaitant asmenis iš marginalių 
bendruomenių, būtų anksti teikiamos 
individualizuotos paslaugos ir būtų 
įgyvendinamos aktyvios bei prevencinės 
darbo rinkos priemonės;

Pakeitimas 218

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 8 punkto 8.1 papunkčio trečio stulpelio antra 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Užimtumo tarnybos sukūrė tinklus, kurie 
jungia darbdavius ir švietimo institucijas.

– Užimtumo tarnybos sukūrė tinklus, kurie 
jungia darbdavius, švietimo institucijas ir 
sektorius.

Pakeitimas 219

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 8 punkto 8.2 papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiksmai, skirti vidurinio ugdymo 
lygmeniu informacijai skleisti ir 
informuotumui didinti;

Pakeitimas 220

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 8 punkto 8.2 papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos 3 b įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– konsultacijos ir naujų verslą 
pradedančių įmonių rengimas;

Pakeitimas 221

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 8 punkto 8.3 papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kad visiems darbo ieškantiems asmenims 
būtų anksti teikiamos individualizuotos 
paslaugos ir būtų įgyvendinamos aktyvios 
bei prevencinės darbo rinkos priemonės;

– kad visiems darbo ieškantiems 
asmenims, įskaitant asmenis iš marginalių 
bendruomenių, būtų anksti teikiamos 
individualizuotos paslaugos ir būtų 
įgyvendinamos aktyvios bei prevencinės 
darbo rinkos priemonės;

Pakeitimas 222

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 8 punkto 8.4 papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– valstybė narė nustatė priemones, skirtas 
aktyvaus senėjimo skatinimui, kad būtų 
rečiau anksti pasitraukiama iš darbo 
rinkos.

– valstybė narė nustatė priemones, skirtas 
aktyvaus senėjimo skatinimui.

Pakeitimas 223

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.1 papunkčio trečio stulpelio antros 
įtraukos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kurioje ypatingas dėmesys skiriamas 
specialiems grupių, kurioms gresia 
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didesnė mokyklos nebaigimo rizika, 
poreikiams, kartu siekiama mažinti 
mokyklą nebaigusių asmenų skaičių 
užtikrinant galimybę pasinaudoti 
kokybiškomis, įvairiomis ankstyvojo vaikų 
ugdymo programomis, mokymo namuose 
ir bendruomenėse iniciatyvomis ir 
nemokamomis vaikų priežiūros 
paslaugomis;

Pakeitimas 224

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.1 papunkčio trečio stulpelio antros 
įtraukos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 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, įskaitant 
kultūros, meno ir sporto sritis, ir 
suinteresuotuosius subjektus, svarbius 
sprendžiant mokyklos nebaigusių asmenų 
skaičiaus klausimą;

Pakeitimas 225

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.2 papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos pirmos įtraukos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinama, kad mažas pajamas 
gaunančių grupių ir kitų nepakankamai 
atstovaujamų grupių atstovai labiau siektų 
aukštojo išsilavinimo;

– pagal ją ši sritis koordinuojama. –
užtikrinama, kad mažas pajamas gaunančių 
grupių ir kitų nepakankamai atstovaujamų 
grupių atstovai labiau siektų aukštojo 
išsilavinimo, ypatingą dėmesį skiriant 
labiausiai pažeidžiamoms grupėms;

Pakeitimas 226

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.3 a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas

Teminiai 
tikslai

Ex ante sąlyga Įvykdymo kriterijai

Pakeitimas

Teminiai 
tikslai

Ex ante sąlyga Įvykdymo kriterijai

– pripažinimas, kad profesinis rengimas ir 
mokymas yra tvaraus vystymosi ir 
integracinio augimo variklis;
– pradinio ir nuolatinio profesinio 
mokymo kokybę ir veiksmingumą 
gerinančios priemonės;

9.3a Profesinis rengimas 
ir mokymas –
nacionalinės arba 
regioninės šiuolaikinio 
profesinio rengimo ir 
mokymo strategijos.

– profesinį rengimą ir mokymą 
skatinančios priemonės.

Pakeitimas 227

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.1 papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuri atitinka nacionalinį skurdo ir 
socialinės atskirties mažinimo tikslą
(nustatytą nacionalinėje reformų 
programoje), pagal kurį taip pat siekiama 
didinti užimtumo galimybes socialiai 
remtinoms esančioms grupėms;

– kurioje nustatyti konkretūs pasiūlymai 
ir viešosios politikos priemonės, kurių
struktūra turi padėti siekti nacionalinio
skurdo ir socialinės atskirties mažinimo
tikslo (nustatyto nacionalinėje reformų 
programoje ir nacionalinėse socialinės 
padėties ataskaitose), pagal kurį taip pat 
siekiama didinti kokybiško užimtumo 
galimybes socialiai remtinoms esančioms 
grupėms;

Pakeitimas 228
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.1 papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuri rodo, kad socialiniai partneriai ir 
atitinkami suinteresuotieji subjektai 
dalyvauja planuojant aktyvią įtrauktį;

– kuri rodo, kad socialiniai partneriai ir 
atitinkami suinteresuotieji subjektai 
dalyvauja visuose nacionalinių kovos su 
skurdu strategijų ir visų aktyvios 
įtraukties strategijų etapuose 
(programavimas, įgyvendinimas ir 
vertinimas);

Pakeitimas 229

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.1 papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kurioje nustatomas visapusiškas 
metodas siekiant spręsti vaikų skurdo 
problemą ir didinti vaikų gerovę.

Pakeitimas 230

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.1 papunkčio trečio stulpelio antros 
įtraukos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kurioje nustatyti pasiekiami nacionaliniai 
romų integracijos mažinant atskirtį nuo 
kitų gyventojų tikslai. Šiais tikslais turėtų 
būti bent jau siekiama romų integracijos 
keturių ES lygmens tikslų, susijusių su 
išsilavinimo, užimtumo, sveikatos 
priežiūros ir būsto galimybėmis;

– kurioje nustatyti pasiekiami nacionaliniai 
romų integracijos mažinant atskirtį nuo 
kitų gyventojų tikslai. Šiais tikslais turėtų 
būti bent jau siekiama romų integracijos 
keturių ES lygmens tikslų, susijusių su 
išsilavinimo, užimtumo, sveikatos 
priežiūros ir būsto galimybėmis, kurie 
įtraukti į viešosios politikos priemones;

Pakeitimas 231



AD\908400LT.doc 109/114 PE486.190v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.1 papunkčio trečio stulpelio antros 
įtraukos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuri atitinka nacionalinę reformų 
programą;

– kuri atitinka nacionalinę reformų 
programą ir nacionalines socialinės 
padėties ataskaitas;

Pakeitimas 232

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.2 papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatyta stebėsenos ir peržiūros sistema. – numatyta stebėsenos ir peržiūros sistema 
bei pakankamos biudžeto lėšos;

Pakeitimas 233

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.2 papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrina, kad bendruomenės ir 
pilietinės visuomenės, taip pat regioninių 
ir vietos institucijų atstovai būtų įtraukti 
planuojant, įgyvendinant, stebint ir 
vertinant politiką ir programas.

Pakeitimas 234

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 11 punkto pirmas stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Institucinių pajėgumų ir veiksmingo 
viešojo administravimo stiprinimas

11. Institucinių pajėgumų ir veiksmingo 
viešojo administravimo stiprinimas ir 
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suinteresuotųjų subjektų kompetencijos 
ugdymo skatinimas

(nurodytas 9 straipsnio 11 dalyje) (nurodytas 9 straipsnio 11 dalyje)

Pakeitimas 235

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 11 punkto trečio stulpelio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Parengta ir įgyvendinama valstybės narse 
administracinio veiksmingumo stiprinimo 
strategija. Šioje strategijoje:

– Parengta ir įgyvendinama valstybės narės 
regioninio ir vietos administracinio 
veiksmingumo stiprinimo strategija. Šioje 
strategijoje:

Pakeitimas 236

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 11 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos 4 a 
įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žmonių iš marginalių bendruomenių 
įdarbinimas viešajame sektoriuje;

Pakeitimas 237

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 11 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos 6 a 
įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pateikiamos veiksmingo partnerystės 
principo įgyvendinimo strategijos, 
įskaitant 5 straipsnio 1 dalies a, b ir 
c punktuose nurodytų partnerių 
tinkamam gebėjimų stiprinimui 
reikalingas lėšas.
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Pakeitimas 238

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendrosios ex ante sąlygos“ 1 punkto antras stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatyta tvarka, kuria užtikrinamas 
veiksmingas 2000 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos direktyvos 2000/78/EB, 
nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendruosius pagrindus ir 
2000 m. birželio . Tarybos 
direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios
vienodo požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės įgyvendinimas ir taikymas.

Nustatyta tvarka, kuria užtikrinamas 
veiksmingas 2000 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos direktyvos 2000/78/EB, 
nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendruosius pagrindus ir 
2000 m. birželio 29 d. Tarybos 
direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios 
vienodo požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės ir kitų tarptautinių kovos 
su diskriminacija įsipareigojimų, pvz., 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos (5 straipsnis) įgyvendinimas 
ir taikymas

Pakeitimas 239

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendrosios ex ante sąlygos“ 1 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos 2 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nustatyta fondų paramą įgyvendinančių 
darbuotojų mokymo ir informavimo 
strategija;

– įsteigtas lyčių lygybės skyrius, turintis 
tinkamų gebėjimų ir įgaliojimų užtikrinti 
lygias galimybes, ir nustatyta fondų 
paramą įgyvendinančių darbuotojų 
mokymo ir informavimo strategija;

Pakeitimas 240

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendrosios ex ante sąlygos“ 1 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos 3 a 
įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– neapibendrintų duomenų apie romus, 
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neįgaliuosius, moteris ir jaunų bei 
vyresnio amžiaus žmonių rinkimo ir jų 
panaudojimo stebėsenos ir vertinimo 
etapuose tvarka;

Pakeitimas 241

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendrosios ex ante sąlygos“ 2 punkto antras stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parengta lyčių lygybės skatinimo strategija 
ir veiksmingo jos įgyvendinimo 
užtikrinimo tvarka. 

Parengta lyčių lygybės skatinimo strategija 
ir veiksmingo jos įgyvendinimo imantis 
konkrečių lyčių lygybę skatinančių 
veiksmų užtikrinimo tvarka.

Pakeitimas 242

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendrosios ex ante sąlygos“ 3 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos pirma 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įgyvendinamos priemones pagal JT 
konvencijos 9 straipsnį, siekiant užkirsti 
kelią prieinamumo kliūtims ir trukdžiams 
neįgaliems asmenims, taip pat jas nustatyti 
ir pašalinti;

– įgyvendinamos priemones pagal JT 
konvencijos 9 straipsnį, siekiant užkirsti 
kelią prieinamumo kliūtims ir trukdžiams 
neįgaliems asmenims visose srityse, 
įskaitant infrastruktūrą, paslaugas ir 
prekes, taip pat jas nustatyti ir pašalinti;

Pakeitimas 243

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendrosios ex ante sąlygos“ 3 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos antra 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sudaryti institucijų susitarimai dėl JT 
konvencijos įgyvendinimo ir priežiūros 
pagal Konvencijos 33 straipsnį;

– sudaryti institucijų susitarimai dėl JT 
konvencijos įgyvendinimo ir priežiūros 
pagal Konvencijos 33 straipsnį ir 
neįgaliesiems atstovaujančių organizacijų 
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dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant 
šiuos susitarimus;

Pakeitimas 244

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendrosios ex ante sąlygos“ 3 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos 3 a 
įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– neįgaliesiems atstovaujančių 
organizacijų dalyvavimas planuojant ir 
įgyvendinant šiuos susitarimus;
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