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Pakeitimas 534
Nadja Hirsch
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I priedas
Bendroji strateginė programa

Šios programos tikslas – pagal 
10 straipsnį veikti kaip skirtingų politikos 
krypčių tikslų konkrečiomis regioninėmis 
aplinkybėmis koordinavimo, integravimo 
ir derinimo priemonė ir ypač kaip 
investicijų prioritetų su 9 straipsnyje 
nurodytais teminiais tikslais 
koordinavimo ir derinimo priemonė.
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. Pateikiant tokį nebaigtinį sąrašą, 
kaip BSP dalį, valstybėms narėms ir 
regionams turėtų būti suteikiamos gairės, 
kaip šio reglamento 9 straipsnyje 
nurodytų teminių tikslų siekti 
programavimo etapu, atsižvelgiant į 
skirtingus regionų poreikius, uždavinius 
bei galimybes ir tvariai regioninei plėtrai 
būtiną lankstumą.

1. Horizontalieji principai ir bendrieji 
klausimai

1.1. Partnerystė ir daugiapakopis 
valdymas 
1.1.1. Daugiapakopio valdymo principui 
reikia suderintų partnerių veiksmų, 
vykdomų pagal subsidiarumo ir 
proporcingumo principus. Jis taip pat 
privalo pasireikšti darbiniu ir instituciniu 
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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. Privaloma laikytis daugiapakopio 
valdymo principo, siekiant sudaryti 
palankias sąlygas siekti socialinės, 
ekonominės bei teritorinės sanglaudos ir 
su pažangiu, tvariu ir įtraukiu augimu 
susijusių Sąjungos prioritetų.
1.1.3. Siekdami užtikrinti veiksmingą 
daugiapakopį valdymą, valstybės narės ir 
regionai turi vykdyti šiuos veiksmus:
a) pagal Europos elgesio kodeksą 
užmegzti partnerystės ryšius, kaip 
nurodyta 5 straipsnyje; 
b) pagal atitinkamas konstitucinės 
valdžios sistemas kurti skirtingų valdymo 
pakopų koordinavimo mechanizmus;
c) nuolat teikti ataskaitas apie 
partnerystės įgyvendinimą.

1.4.4. Visais BNR numatytų fondų 
įgyvendinimo etapais turi būti užmezgami 
partnerystės ryšiai, siekiant tiesiogiai 
įtraukti regionines ir vietos institucijas į 
partnerystės susitarimų ir programų 
rengimą, taip pat į tų programų rengimą, 
įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą. 
Siekiant užtikrinti partnerystę visais 
politikos įgyvendinimo etapais, taip pat 
privaloma įtraukti socialinius ir 
ekonominius partnerius, kitas viešąsias 
institucijas, taip pat pilietinei visuomenei 
atstovaujančias institucijas, įskaitant 
aplinkosaugos partnerius,
nevyriausybines organizacijas ir 
institucijas, atsakingas už lygių galimybių 
ir nediskriminavimo principo skatinimą.
1.1.5. Bendradarbiaujant su šiais 
partneriais vadovaujamasi geriausios 
patirties pavyzdžiais. Kiekviena valstybė 
narė užtikrina deramą techninę pagalbą, 
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siekdama sudaryti palankias sąlygas 
partneriams įsitraukti ir dalyvauti visais 
programavimo proceso etapais.

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 bei geresnės 
gyvenimo kokybės klausimus, reikia 
įtraukti socialines, ekonomines ir aplinkos 
apsaugos aplinkybes.
1.2.2. Todėl tvaraus vystymosi aplinkybės 
ir principas „teršėjas moka“ privalo būti 
neatsiejama kiekvieno plano dalis – nuo 
jo rengimo iki įgyvendinimo ir nuo 
stebėsenos 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 privalo naudotis visomis 
turimomis Sąjungos politikos 
priemonėmis. Visų pirma, siekiant kovoti 
su klimato kaita, išteklius privaloma skirti 
prevencinėms ir poveikį švelninančioms 
priemonėms. Bet kokios naujos 
investicijos su BNR numatytų fondų 
parama privalo būti natūraliai atsparios 
klimato kaitos ir gaivalinių nelaimių 
poveikiui.
1.2.4. ERPF ir SF privalo ir toliau daug 
investuoti į valstybių narių ir regionų 
infrastruktūras, siekiant kad jos atitiktų 
Vandens pagrindų11 ir kitų susijusių 
direktyvų reikalavimus. Jau yra 
technologinių sprendimų, kuriais 
siekiama prisidėti prie tvarios veiklos, taip 
pat kuriami nauji, todėl ERPF privalo ir 
toliau teikti paramą šios srities 
moksliniams tyrimams. Tokia parama 

                                               
1 OL nuoroda.......2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB.
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privaloma siekti papildyti programa 
„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 patiria nuostolių.
1.2.5. Siekti tvaraus vystymosi neturi būti 
techninė užduotis. Siekiant užtikrinti, kad 
šis tikslas būtų įtrauktas į BNR numatytų 
fondų veiklą, valdymo institucijos per visą 
programos įgyvendinimo ciklą privalo 
nuolat ir atitinkamai kreipti dėmesį į šį 
tikslą, taip pat privalo taikyti aktyvesnį 
metodą, siekiant sumažinti aplinkai 
žalingą intervencijų poveikį, inter alia, 
imdamasi šių veiksmų:
a) nukreipti investicijas į projektus, 
kuriais skatinamas tausiausias išteklių 
naudojimas;
b) kruopščiai apsvarstyti tokių investicijų 
poreikį, kurios gali daryto didelį neigiamą 
poveikį aplinkai;
c) lyginant alternatyvių investicijų metodų 
„gyvavimo ciklo“ sąnaudas, atsižvelgti į 
ilgalaikes perspektyvas;
d) naudoti žaliuosius viešuosius 
pirkimus..

1.3. Moterų ir vyrų lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimas

1.3.1. Valstybės narės ir regionai turėtų 
imtis tinkamų veiksmų stengdamosi 
pašalinti skirtumus bei skatinti vyrų ir 
moterų lygybę, taip pat užkirsti kelią 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos 
visais BNR numatytų fondų įgyvendinimo 
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etapais.
1.3.2. Valstybės narės ir regionai privalo 
siekti tikslo užtikrinti vyrų ir moterų 
lygybę, privalo imtis atitinkamų veiksmų 
užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
bendrai BNR numatytų fondų 
finansuojamų programų veiklą ir aiškiai 
išdėstyti veiksmus, kuriais programose 
būtų atsižvelgiama į šį principą.
1.3.3. Jei darbo rinkoje dalyvautų 
daugiau moterų, ir kaip darbdavių, ir kaip 
darbuotojų, būtų pagyvinta Sąjungos 
ekonomika. Siekiant strategijos „Europa 
2020“ užimtumo tikslų, labai svarbu 
didinant moterų užimtumo lygį išnaudoti 
galimybes padidinti veiklos aktyvumą. 
Todėl privaloma skirti daug dėmesio 
siekiui pašalinti kliūtis, dėl kurių moterys 
negali dalyvauti darbo rinkoje. Valstybės 
narės ir regionai privalo 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 
remiamos moterų, kaip verslininkių, 
galimybės.
1.3.4. Stebint ir vertinant programas bus 
lengviau įvertinti numatomo BNR 
numatytų fondų indėlio poveikį lyčių 
lygybei.

1.4. Prieinamumas
1.4.1. Visi visuomenei siūlomi ir bendrai
BNR numatytų fondų finansuojami 
produktai ir paslaugos privalo būti 
prieinami. Visų pirma prieinamumas prie 
sukurtos aplinkos, transporto, 
informacinių ir ryšių technologijų yra 
labai svarbus siekiant palankių sąlygų 
neturinčių asmenų grupių, įskaitant 
ribotos judėsenos asmenis ir 
neįgaliuosius, įtraukties, ypač 
atsižvelgiant į nuo 2008 m. gegužės 3 d. 
galiojančią JT neįgaliųjų teisių 
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konvenciją ir ES politikos priemones, 
kuriomis įgyvendinama JT konvencija.
1.4.2. Labai svarbu tinkamai spręsti 
labiausiai nuo darbo rinkos nutolusių 
asmenų, neįgaliųjų, migrantų, pabėgėlių 
ir prieglobsčio prašytojų, benamių ir 
panašių su skurdo rizika susiduriančių 
grupių, vaikų ir jaunimo, pagyvenusių 
žmonių, etninių mažumų ir kitų socialiai 
atskirtų grupių 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 privalo ir toliau vienodai skatinti 
socialinę, ekonominę ir teritorinę 
sanglaudą visuose ES regionuose. 
Mažiausia kiekvienos regionų kategorijos 
ESF procentinė dalis yra nustatyta pagal 
Reglamento (ES) Nr. (...BNR) 
84 straipsnio 3 dalį, t. y. mažiausia bendra 
ESF procentinė dalis yra 25 proc. 
sanglaudos politikai skiriamo biudžeto 
(neįskaitant Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės).

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 
konkurencingumas.
1.5.2. Dėl demografinių pokyčių kils 
naujų iššūkių. Tokius demografinius 
pokyčius privaloma nagrinėti ir spręsti 
regioniniu ir vietos lygmenimis, ypač kai 
išryškėja skirtingos pokyčių tendencijos. 
Valstybės narės ir regionai privalo 
pasikliauti BNR numatytais fondais ir 
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kurti konkrečiai pritaikytas strategijas, 
kuriomis siekiama spręsti demografines 
problemas ir ieškoti galimybių kurti 
senjorų ekonomiką.
1.5.3. Didinant senyvo amžiaus žmonių 
darbo galimybes būtų suteikiama daug 
naudos žmonėms, visuomenėms ir 
valstybių biudžetams. Valstybės narės ir 
regionai privalo naudotis BNR 
numatytais fondais imdamosi veiksmų 
sudaryti palankias sąlygas bet kokio 
amžiaus grupių įtraukčiai. Vienas 
neatidėliotinų BNR numatytų 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 bei 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 privalo 
atkreipti dėmesį į ilgalaikius su 
demografiniais pokyčiais susijusius 
uždavinius. Labiausiai demografinių 
pokyčių paveikti regionai privalo 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 
mokslinius tyrimus;
c) sutelkti dėmesį į švietimo ir socialinės 
apsaugos struktūrų tinkamumą ir kokybę; 
ir
d) užtikrinti ekonomiškesnį sveikatos 
apsaugos ir ilgalaikės priežiūros teikimą, 
įskaitant investicijas į infrastruktūrą.
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1.6. Integruotas požiūris
1.6.1. Integruotas teritorinis požiūris yra 
esminis, siekiant veiksmingai reaguoti į 
valstybėms narėms ir regionams mestus 
iššūkius. Tokie iššūkiai susiję su šių 
reiškinių poveikiu: globalizacijos; su 
aplinka ir energija susijusių problemų; su 
senėjimu susijusių problemų ir 
demografinių pokyčių; technologinės 
transformacijos ir inovacijų poreikių; ir 
pajamų nelygybės bei socialinės 
segregacijos. Dėl sudėtingo ir tarpusavyje 
susijusio šių problemų pobūdžio, siekiant 
užtikrinti sėkmę, privaloma integruoti 
kelių sektorių ir įvairių plotmių 
sprendimus.
1.6.2. Todėl pasinaudojant BNR 
numatytais fondais, skirtingas ES lėšas 
galima sutelkti į integruotus finansavimo 
paketus, kurie būtų pritaikyti konkretiems 
vietos ir regionų poreikiams, siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 
uždavinių.
1.6.3. Kurdamos savo strategijas ir  
programas, kuriomis siekiama nustatyti 
tinkamiausias intervencijos priemones, 
skirtas strategijai „Europa 2020“ remti, 
valstybės narės ir regionai privalo 
atkreipti ypatingą dėmesį į vyraujančias 
teritorines, struktūrines ir institucines 
ypatybes, pvz., svarstomo regiono ryšius, 
užimtumo modelius ir darbo jėgos 
judumą; kaimo ir miesto ryšius, atskirų 
sektorių vietos tarpusavio sąsajas, 
kultūros paveldą, senėjimą ir 
demografinius pokyčius ir kt.
1.6.4. Valstybės narės ir regionai privalo 
analizuoti didžiuosius socialinius 
uždavinius, su kuriais tenka susidurti. 
Spręsdami šiuos uždavinius jie taip pat 
privalo 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 svarstomos valstybės narės 
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ar regiono sąlygomis.
1.6.5. Siekdamos skatinti geras politikos 
kryptis, pritaikytas konkretaus regiono 
poreikiams, valstybės narės ir regionai 
privalo toliau tobulinti integruotą 
teritorinį požiūrį, taikomą kuriant ir 
įgyvendinant politiką. Integruoto 
teritorinio investavimo metodas turėtų 
būti pagrindinė priemonė siekiant 
subalansuoto ir tvaraus vystymosi, kuriuo 
būtų galima skatinti 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) tinkamos teritorinės skalės ir 
aplinkybių, į kurias reikia atsižvelgti 
kuriant ir vykdant politiką, apsvarstymą 
laikantis subsidiarumo principo;
d) vieno ar kelių skirtingais teminiais tos 
pačios prioritetinės krypties ar tos pačios 
programos tikslais numatytų papildomų 
investavimo prioritetų derinimą;
e) daugiapakopio valdymo tvarkos, 
būtinos, siekiant veiksmingai vykdyti 
politiką, kūrimą;
f) tinkamų rezultatų ir rezultatų rodiklių, 
taikytinų stebint ir vertinant politiką, 
pasirinkimą.

2. BNR numatytų fondų ir kitų ES 
politikos krypčių priemonių sąveika ir 
koordinavimas

2.1. Įvadas
2.1.1. Siekiant kuo geresnių tvaraus 
ekonomikos augimo ir vystymosi 
rezultatų, svarbu koordinuoti visas 
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Sąjungos politikos kryptis ir susijusias 
priemones, kurios atlieka svarbų vaidmenį 
siekiant ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos ir labiau 
subalansuotos ES teritorinės plėtros. Tuo 
taip pat privalo pasižymėti geresnis 
Sąjungos biudžeto ir valstybių narių 
nacionalinių, regioninių ir vietos biudžetų 
koordinavimas, bendrų politikos prioritetų 
finansavimas, taip pat geresnis 
vertikalusis ES ir nacionalinių bei 
regioninių institucijų bendradarbiavimas.
2.1.2. Sąveika ir koordinavimas nėra 
vienas viskam tinkamas sprendimas. 
Todėl reikia išsamiau išanalizuoti 
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 privalo 
užtikrinti BNR numatytų fondų remiamų 
intervencijų ir kitų ES politikos krypčių 
tikslų nuoseklumą programavimo ir 
įgyvendinimo etapais. Todėl valstybės 
narės ir regionai turi siekti:
a) nustatyti ir naudotis skirtingų Sąjungos 
priemonių papildomumu nacionaliniu ir 
regioniniu lygmeniu, ir planavimo etapu, 
ir įgyvendinant;
b) optimizuoti esamas ir, jei reikia, kurti 
naujas struktūras , kuriomis sudaromos 
sąlygos strategiškai nustatyti skirtingų 
priemonių ir struktūrų, skirtų koordinuoti 
nacionaliniu lygmeniu, prioritetus, 
vengiama veiklos dubliavimo ir 
nustatomos sritys, kurioms reikia 
papildomos finansinės paramos;
c) visiškai išnaudoti galimybes sujungti 
skirtingų priemonių paramą, siekiant 
remti konkrečius veiksmus ir glaudžiai 
dirbti su tais, kurie yra atsakingi už kitų 
nacionalinių priemonių taikymą, siekiant 
suteikti naudos gavėjams nuoseklaus ir 
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kryptingo finansavimo galimybių.

2.2. Programa „Horizontas 2020“
2.2.1. Labai svarbu stiprinti sanglaudos 
politikos ir programos „Horizontas 2020“ 
sąveiką bei papildomumą ir aiškiai atskirti 
jų intervencijos sritis.
2.2.2. Visų pirmą valstybės narės ir 
regionai privalo sukurti nacionalinę arba 
regioninę mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategiją, kuria pagal Nacionalinę 
reformų programą siekiama pažangiosios 
specializacijos. Šias strategijas privaloma 
kurti 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 
institucijas, vietos pramonės atstovus ir 
socialinius partnerius. Tokiomis inovacijų 
strategijomis privaloma atsižvelgti ir į 
veiksmus rengiant programą „Horizontas 
2020“, ir į tolesnius veiksmus..
2.2.3. Veiksmai rengiant programą, skirti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veikėjų 
dalyvavimui programos „Horizontas 
2020“ projektuose rengti, bus tobulinami 
stiprinant gebėjimus. Privaloma stiprinti 
programos „Horizontas 2020“ 
nacionalinių informacijos centrų ir BNR 
numatytų fondų valdymo institucijų 
bendravimą ir bendradarbiavimą, ypač 
programos „Horizontas 2020“ galutinio 
sąrašo projektų, kurie dėl išteklių 
trūkumo nebuvo finansuojami, atžvilgiu.
2.2.4. Tolesniais veiksmais privaloma 
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 parodomosioms vietovėms, 
idėjos įrodymui, finansavimui 
ankstyvuoju etapu gauti, inkubacinėms 
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priemonėms, tam tikriems pramonės ir 
technologijų perkėlimo pajėgumams ir 
grupėms.
2.2.5. Privaloma teikti bendrą paramą 
nacionalinės ir regioninės valdžios 
institucijoms, siekiant parengti ir 
įgyvendinti tokias strategijas, kurias gali 
sudaryti: parama bendro Europai svarbių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
infrastruktūrų finansavimo galimybėms 
nustatyti; tarptautinio bendradarbiavimo 
skatinimas, metodinė parama pasitelkiant 
tarpusavio vertinimus, gerosios patirties 
mainai ir mokymai įvairiuose regionuose.
2.2.6. Valstybės narės ir regionai privalo 
apsvarstyti šias papildomas priemones, 
kuriomis siekiama išnaudoti visas 
valstybių narių ir regionų galimybes 
pažangos ir inovacijų atžvilgiu, siekiant 
papildyti ir kurti sąveiką su programa 
„Horizontas 2020“:
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;
c) kurti „EMTE katedrą“, siekiant 
pritraukti išskirtinius mokslininkus; ir 
ir
d) remti tyrėjų ir inovacijų kūrėjų 
galimybes prisijungti prie tarptautinių 
tinklų.

2.3. Programa LIFE
2.3.1. Kai įmanoma, privaloma išnaudoti 
sąveiką su Sąjungos politikos 
priemonėmis (ir finansavimo, ir su 
finansavimu nesusijusioms priemonėmis), 
naudingomis siekiant sušvelninti klimato 
kaitą, apsaugoti aplinką ir efektyviai 
naudoti išteklius.
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2.3.2. Kadangi programomis bus 
prisidedama siekiant tvaraus ekonomikos 
augimo tikslų, kreipiant daugiau dėmesio 
į temines sritis ir stiprinant tvaraus 
vystymosi principą, 2.3.1. papunktyje 
nurodyta sąveika yra neatskiriama nuo 
BNR numatytų fondų reguliavimo 
pagrindų.
2.3.3. Privaloma 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). Privaloma užtikrinti derinimą 
su programa LIFE, remiant papildomojo 
pobūdžio projektus, taip pat skatinant 
taikyti programa LIFE grindžiamus 
sprendimus, metodus ir požiūrius.
2.3.4. Privaloma skatinti atlikti poveikio 
aplinkai vertinimus, tvarumo poveikio 
vertinimus, strateginius aplinkos 
vertinimus ir taikyti kitas susijusias 
priemones, siekiant, kad vykdant teritorinį 
planavimą (įskaitant makroregionines 
strategijas) ir priimant sprendimus 
regioniniu bei vietos lygmeniu būtų 
atsižvelgiama į biologinės įvairovės 
mažėjimą ir klimato kaitos poveikį.
2.3.5. Valstybės narės ir regionai, 
siekdami sukurti ekologiškesnę 
ekonomiką, privalo skatinti kurti 
ekologišką infrastruktūrą, diegti 
ekologiškas inovacijas ir taikyti 
naujoviškas technologijas.
2.3.6. Gebėjimų stiprinimas yra išankstinė 
sąlyga, siekiant įgyvendinti šiuos 
veiksmus; stiprinant gebėjimus privaloma 
sustiprinti vietos bei regioninių institucijų 
ir partnerių potencialą, taip pat ugdyti jų 
įgūdžius.
2.3.7. Atsižvelgiant į tai, kad su aplinka 
susijusiais iššūkiais nepaisoma 
administracinių ribų, itin svarbus 
tarpvalstybinis, tarpregioninis ir 
tarptautinis Europos, nacionalinių, 
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regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimas, siekiant apsaugoti 
visų regionų biologinę įvairovę ir gamtos 
išteklius. Geriau išnaudojant teritorinio 
bendradarbiavimo galimybes ir keičiantis 
informacija, patirtimi bei gerąja praktika 
būtų labai prisidedama siekiant su 
aplinka ir klimato kaita susijusių tikslų.
2.3.8. Be to, BNR numatytų fondų 
finansavimą privaloma koordinuoti 
remiantis naujiems rinkos dalyviams 
skirto rezervo programa „NER300“, kuria 
naudojamos pajamos, gautos aukcionuose 
pardavus leidimus pagal Bendrijos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą12.
2.4. Programa „Erasmus visiems“
2.4.1. Siekiant kuo labiau padidinti 
investavimo į žmones poveikį, reikia 
stiprinti BNR numatytų fondų ir 
programos „Erasmus visiems“ sąveiką. 
Investuojant į žmones ir taip prisidedant 
prie ekonomikos augimo ir gerovės, bus 
teikiama daug naudos atskiriems 
asmenims ir visai visuomenei. Programa 
„Erasmus visiems“ remiami tik 
tarptautiniai projektai, o į sanglaudos 
politiką įtrauktas aiškiai pastebimas 
regioninis aspektas. Valstybės narės ir 
regionai raginami išbandyti bendraujant 
tarptautiniu lygmeniu ir pasitelkiant 
programą „Erasmus visiems“ sukurtas 
priemones bei metodus ir po to 
pasinaudojant BNR numatytais fondais 
pritaikyti juos savo teritorijoje.
2.4.2. Komisija ir valstybės narės privalo 
užtikrinti veiksmingą koordinavimą tarp 
sanglaudos politikos ir programos 
„Erasmus visiems“, aiškiai atskiriant 

                                               
1 OL L 290, 2010 11 6, p. 39–48 2010/670/ES: 2010 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi 
komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį 
saugojimą, taip pat inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo pagal Europos 
Parlamento i r  Tarybos direktyva 2003/87/EB nustatytą Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, finansavimo kriterijai ir priemonės (2010/670/ES) OL L 275, 
2003 10 25, p. 32–46.
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investicijų rūšis ir remiamas tikslines 
grupes, visų pirma atsižvelgiant į 
pažeidžiamų asmenų grupes. Programos 
„Erasmus visiems“ parama bus 
sutelkiama į tarptautinį studentų, jaunimo 
ir darbuotojų judumą mokymosi tikslais, į 
strategines visos Europos organizacijų ir 
institucijų partnerystes ir į veiksmus, 
kuriais remiamas politikos vystymas ir 
įgyvendinimas. Pagrindinės sanglaudos 
politika numatomos prioritetinės sritys 
bus švietimas, darbo rinkos mokymas ir 
besimokančių suaugusiųjų judumas.
2.4.3. Be to, skatinant papildomas judumo 
ir veiklos, kuria atsižvelgiama į geriausią 
patirtį ir inovatyvius projektus, nustatytus 
pagal programą „Erasmus visiems“ ES 
lygiu, finansavimo priemones, bus 
pasiekti geresni rezultatai. Pagal šią 
programą įsteigtos nacionalinės 
agentūros gali prisidėti siekiant tokio 
koordinavimo.

2.5. ES Socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa (SPIP)
2.5.1. Privaloma stiprinti BNR numatytų 
fondų ir ES socialinių pokyčių ir 
inovacijų programos sąveiką, siekiant 
prisidėti prie strategijos „Europa 2020“, 
jos pagrindinių tikslų, pavyzdinių 
iniciatyvų, integruotųjų gairių ir jaunimo 
galimybių iniciatyvos įgyvendinimo, 
teikiant finansinę paramą Europos 
Sąjungos tikslams įgyvendinti – skatinant 
aukštą geros kokybės užimtumo lygį, 
užtikrinant tinkamą ir pakankamą 
socialinę apsaugą, kovojant su socialine 
atskirtimi ir skurdu, gerinant darbo 
sąlygas ir gerinant jaunuolių padėtį 
užimtumo ir švietimo srityse.
2.5.2. Valstybės narės turėtų pasinaudoti 
galimybe ir įgyvendinti Europos socialinio 
fondo (ESF) numatytus papildomus 
veiksmus, derančius su pagal ES 
socialinių pokyčių ir inovacijų programą 
vykdoma veikla, tokiose srityse, kaip 
socialinis dialogas, teisingumas ir 
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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 
bendra ekonomikos politika.
2.5.3. 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, kurios galėtų būti papildomai 
finansuojamos nacionaliniais ištekliais 
arba ESF lėšomis.
2.5.4. Siekiant užtikrinti papildomumą 
pagal ES socialinių pokyčių ir inovacijų 
programą vykdoma veikla turėtų būti kuo 
labiau suderinta su sanglaudos politikos 
veiksmais. Valstybės narės turėtų derinti 
atitinkamus BSP fondų, ypač ESF ir 
ERPF, veiksmus ir ES socialinių pokyčių 
ir inovacijų programos mikrofinansų 
ramsčio veiklą, kuria siekiama didinti 
mikrofinansų prieinamumą ir galimybę 
juos gauti asmenims, praradusiems darbą 
ar galintiems jį prarasti arba 
patiriantiems sunkumų patekti ar sugrįžti 
į darbo rinką, taip pat asmenims, kuriems 
gresia socialinė atskirtis, ir 
pažeidžiamiems, palankių sąlygų 
prieinamumo prie tradicinės kredito 
rinkos atžvilgiu neturintiems asmenims, 
norintiems įkurti arba plėsti savo labai 
mažas įmones, įskaitant savarankiškai 
dirbančius asmenis, be jokios 
diskriminacijos dėl amžiaus, taip pat labai 
mažoms įmonėms, visų pirma socialinės 
ekonomikos, ir labai mažoms įmonėms, 
kuriose įdarbinami labiausiai nuo darbo 
rinkos nutolę asmenys.
2.5.5. Europos Parlamento iniciatyva ES 
socialinių pokyčių ir inovacijų programos 
jaunimo iniciatyvos kryptimi remiama 
veikla, orientuota į jaunesnius nei 
25 metų asmenis, inter alia, veiksmai, 
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kuriais siekiama užkirsti kelią mokyklos 
nebaigimui, ypač iš naujo integruojant į 
mokymą, tobulinti darbo rinkai 
reikalingus įgūdžius, labiau susieti darbo, 
švietimo ir mokymo sritis, remti pirmąją 
darbo patirtį ir mokymą darbo vietoje, 
siekiant suteikti jaunimui galimybę įgyti 
reikiamų įgūdžių ir darbo patirties, taip 
pat remti kokybiškas stažuotes bei 
gamybinę praktiką ir galimybes patekti į 
darbo rinką. Siekdamos stiprinti šią 
veiklą, valstybės narės ir regionai turėtų 
nustatyti atitinkamus BSP fondų 
programų veiksmus.

2.6. Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė ir transeuropiniai tinklai, 
energetikos ir telekomunikacijų tinklai
2.6.1. Siekiant padidinti Europos pridėtinę 
vertę ir užtikrinti, kad vietos, regioniniu 
bei nacionaliniu lygmenimis ir visoje 
Europoje bus numatytos optimalios 
skirtingų rūšių infrastruktūrų (transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų) jungtys, 
ERPF, Sanglaudos fondas, 
transeuropiniai tinklai ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė turi būti 
planuojami glaudžiai bendradarbiaujant.
Užtikrinti didžiausią finansavimą Europos 
ir bendrosios rinkos masto projektams, 
ypač susijusiems su prioritetiniais 
transporto, energetikos ir skaitmeniniais 
tinklais.
2.5.2. Taip kaip nacionalinę 
infrastruktūrą reikia planuoti nuosekliai, 
tiek atsižvelgiant į kuriamas Sąjungos 
tarpvalstybines jungtis, tiek kuriant 
skirtingų regionų jungtis valstybėje 
narėje, planus privaloma grįsti realia ir 
numatoma transporto paklausa ir jais 
nustatyti trūkstamas jungtis ir kliūtis.
Investuojant į regionų ryšius su visa 
apimančiu susisiekimo tinklu ir 
pagrindiniu transeuropiniu transporto 
infrastruktūros tinklu (TEN-T) privaloma 
užtikrinti, kad miesto ir kaimo vietovės 
gaus naudos iš didžiaisiais tinklais 
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kuriamų galimybių.
2.6.3. Skirstant daugiau nei tam tikrai 
valstybei narei poveikio turinčias 
investicijas pagal svarbą, privaloma 
atsižvelgti į TEN-T planavimą, siekiant, 
kad ERPF ir Sanglaudos fondo 
investicijos į transporto infrastruktūrą 
visiškai atitiktų TEN-T gaires, kuriomis 
nustatomi Sąjungos transporto prioritetai, 
įskaitant šiuos: spręsti klimato kaitos 
uždavinius, toliau plėtoti integruotą 
TEN-T tinklą ir daugiarūšio vežimo 
koridoriaus idėją.
2.6.4. Komisijos baltojoje knygoje dėl 
transporto1 pateikiama konkurencingos ir 
ištekliams tausios transporto sistemos 
vizija, kuria pabrėžiama, kad transporto 
sektoriuje būtina žymiai sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Turint omenyje BNR numatytus fondus, 
tai reiškia, kad reikia sutelkti dėmesį į 
tvarias transporto priemones ir investuoti 
į sritis, kurios yra naudingiausios 
Europai, pvz., į transeuropinius tinklus. 
Nustačius, investicijos turėtų būti 
skirstomos pagal svarbą atsižvelgiant į jų 
indėlį į judumą, tvarumą, išmetamo 
šiltnamio dujas sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą ir bendrą Europos transporto 
erdvę.

2.6.5. Valstybės narės ir regionai privalo 
sutelkti investicijas į naujos 
infrastruktūros kūrimą ir esamos 
infrastruktūros pajėgumų stiprinimą iš 
esmės ją modernizuojant.
2.6.6. Jūrų transporto atžvilgiu privaloma 
tobulinti uostus, kaip efektyvias 
įvažiavimo ir išvažiavimo vietas, juos 
visiškai integruojant į sausumos 
infrastruktūrą. Privaloma teikti 
pirmenybę projektams, susijusiems su 
patekimu į uostą ir susisiekimu su 

                                               
1 „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu 
grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ COM(2011) 144 final.
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rajonais, nutolusiais nuo pakrantės.
Vystant vidaus vandens kelių transportą 
privaloma stiprinti šių projektų įnašą 
kuriant tvarius Europos krovininio 
transporto tinklus.
2.6.7. Visų pirma privaloma siekti 
pasidalijamuoju valdymu valdomų ERPF 
bei Sanglaudos fondo ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės, kuri yra 
valdoma tiesiogiai, rengiant 
konkurencingą projektų atranką, 
investicijų į infrastruktūrą papildomumo. 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
bus finansuojami pagrindinio tinklo 
projektai (strategiškai svarbiausios visa 
apimančio susisiekimo tinklo dalys), 
kuriais teikiama didžiausia Europos 
pridėtinė vertė ir kuriuos TEN-T atžvilgiu 
sudėtingiausia įgyvendinti – trūkstamos 
tarpvalstybinės jungtys, pagrindinės 
kliūtys ir daugiarūšiai režimai. 
Sanglaudos fondo lėšos bus telkiamos 
Europai labai naudingiems projektams, 
kuriais, remiant TEN-T infrastruktūrą, 
siekiama pašalinti transporto tinklų 
kliūtis tiek pagrindiniame, tiek visa 
apimančiame susisiekimo tinkle.
2.6.8. Sanglaudos ir struktūrinių fondų 
lėšos bus teikiamos vietos ir regioninėms 
infrastruktūrų ir jų jungčių su 
prioritetiniais Sąjungos tinklais kūrimui 
taip pat ir energetikos bei 
telekomunikacijų srityse.
2.6.9. Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė yra papildoma Sanglaudos ir 
struktūriniams fondams, nes ja 
prisidedama siekiant regioninio ir vietos 
infrastruktūros tobulinimo tikslų, taip 
siekiant suteikti daugiausiai pridėtinės 
vertės veikiančiai, integruotai bendrajai 
rinkai ir socialinei, ekonominei bei 
teritorinei sanglaudai.

2.7. Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonė (PNPP), Europos kaimynystės 
ir partnerystės priemonė (EKPP), 



PE491.157v02-00 22/93 AM\906345LT.doc

LT

Europos plėtros fondas (EPF)
2.7.1. Privaloma stiprinti išorės priemonių 
ir sanglaudos politikos sąveiką, norint 
veiksmingiau siekti daugialypių Sąjungos 
politikos tikslų. Visų pirma privaloma 
kurti sąveiką ir papildomumą Europos 
plėtros fondo, Pasirengimo narystei 
pagalbos priemonės ir Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
atžvilgiu.
2.7.2. Privaloma skirti daugiau dėmesio
gilesnei teritorinei integracijai ir su 
teritoriniu bendradarbiavimu susijusios 
sanglaudos politikos veiklos ir Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
sąveikai. Galimybės kurti šių priemonių 
papildomumą stipriausios tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo veiklos atžvilgiu. Todėl 
valstybės narės ir regionai privalo 
užtikrinti, kad dabartinė veikla būtų 
susieta su naujai įsteigtomis Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, 
ypač atsižvelgiant į gerosios patirties 
koordinavimą ir mainus.

3. BNR numatytų fondų koordinavimo 
sistema

3.1. Valstybės narės ir regionai privalo 
užtikrinti, kad BNR numatytų fondų 
finansuojamomis intervencijomis būtų 
kuriama sąveika ir kad supaprastinimu 
būtų sumažintos administracinės išlaidos 
ir našta.
3.2. Už BNR numatytų fondų 
panaudojimą atsakingos ministerijos ir 
valdymo institucijos privalo glaudžiai 
bendradarbiauti rengdamos, 
įgyvendindamos, stebėdamos ir 
vertindamos partnerystės susitarimus ir 
programas. Visų pirma jos privalo:
a) nustatyti intervencijos sritis, kuriose, 
siekiant šiame reglamente nurodytų vieno 
ar kelių teminių tikslų, BNR numatytus 
fondus galima derinti juos tarpusavyje 
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papildant;.
b) už vieną iš BNR numatytų fondų 
atsakingomis institucijomis skatinti kitų 
valdymo institucijų ir susijusių ministerijų 
dalyvavimą kuriant paramos sistemas, 
kuriomis siekiama užtikrinti paramos 
priemonių sąveiką ir išvengti jų 
dubliavimo, taip pat skatinti finansavimo 
iš keleto fondų metodą;
c) įsteigti bendrus programų, kuriomis 
įgyvendinami BNR numatyti fondai, ir 
kitos bendros valdymo ir kontrolės tvarkos 
stebėsenos komitetus, siekiant sudaryti 
paprastesnes sąlygas koordinuoti 
institucijas, atsakingas už BNR numatytų 
fondų įgyvendinimą;
d) pasinaudoti bendrais į pareiškėjus, 
paramos gavėjus ir vieno langelio 
principą orientuotais e. valdysenos 
sprendimais, siekiant teikti konsultacijas 
dėl kiekvieno iš BNR numatytų fondų 
teikiamos paramos galimybių;

4. Teritorinio (tarpvalstybinio, 
tarptautinio ir tarpregioninio) 
koordinavimo prioritetai

4.1. Bendradarbiaujant galima sukurti 
didelių regioninės plėtros, darbo vietų 
kūrimo ir sanglaudos galimybių, taip 
peržengiamos administracinės sienos ir 
bandoma įveikti gamtines. 
Bendradarbiavimas grindžiamas bendrais 
poreikiais bendroje teritorijoje dažnai 
būna pats veiksmingiausias.
4.2. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
kuriamas suvokiant, kad daugelio iššūkių 
nesustabdo administracinės sienos. 
Siekiant veiksmingai reaguoti, reikia 
atitinkamu teritoriniu lygmeniu imtis 
bendrų veiksmų ir dalytis žiniomis. 
4.3. Be to, pasienio regionų turimą 
potencialą galima išnaudoti taikant 
vietines paramos priemones.
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4.4. Dviem dabartinėmis 
makroregioninėmis strategijomis buvo 
pramintas takas tinkamu teritoriniu 
lygmeniu suburti suinteresuotąsias 
bendrai veiklai. Įgyvendinant strategijas 
padidėjo suvokimas, kad, siekiant kovoti 
su problemomis, kurių negali išspręsti 
viena valstybė narė, pvz., Baltijos jūros ar 
Dunojaus valymas, būtina 
bendradarbiauti. Makroregionines 
strategijas ir kitų formų teritorinį 
bendradarbiavimą galima remti ERPF bei 
ESF, o programose privaloma nustatyti 
konkrečias paramos makroregioninėms 
strategijoms sąlygas.
4.5. Kova su kliūtimis turi būti BNR 
numatytų fondų programavimo dalis – į 
dabartinius makroregioninių strategijų 
tikslus privaloma atsižvelgti atliekant 
poreikių analizę ir nustatant susijusių 
veiklos programų tikslus nuo planavimo 
etapo. Šios strategijos nebus visiškai 
išnaudotos, kol makroregioninių 
strategijų tikslai susijusiuose regionuose 
ir valstybėse narėse nebus strateginio 
sanglaudos politikos programų planavimo 
dalis.
4.6. Valstybės narės ir regionai taip pat 
privalo užtikrinti, kad teritorinio 
bendradarbiavimo programomis būtų 
veiksmingai prisidedama siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų.
Valstybės narės ir regionai gali skatinti 
bendradarbiauti, taip pat išbandyti ir 
pateikti naujus sprendimus, užtikrindami, 
kad bendradarbiaujant remiami didieji 
politikos tikslai. Jei reikia, teritorinį 
bendradarbiavimą privaloma taikyti 
siekiant sutelkti skirtingų valstybių 
politikos formuotojus bendroms 
problemoms spręsti.
4.7. Valstybės narės ir regionai privalo 
suvokti teritorinio bendradarbiavimo 
programas, pirmiausia kaip naudingas 
priemones, kuriomis siekiama įveikti 
bendradarbiavimo kliūtis ir kuriomis 
atitinkamai būtų remiami nacionalinės ir 
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regioninės politikos tikslai, turintys 
poveikio ne tik programos įgyvendinimo 
srityje.
(Visame priede žodis „privalo“ turėtų būti 
pakeistas žodžiais „turėtų“ arba „reikėtų“, 
išskyrus nuorodas į partnerystę pagal 
5 straipsnį; tais atvejais reikėtų vartoti 
veiksmažodžių esamojo laiko tiesioginę 
nuosaką (angl. shall.)

Or. en

Pakeitimas 535
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I priedas
Bendroji strateginė programa

Šios programos tikslas – pagal 
10 straipsnį veikti kaip skirtingų politikos 
krypčių tikslų konkrečiomis regioninėmis 
aplinkybėmis koordinavimo, integravimo 
ir derinimo priemonė ir ypač kaip 
investicijų prioritetų su 9 straipsnyje 
nurodytais teminiais tikslais 
koordinavimo ir derinimo priemonė.
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. Pateikiant tokį nebaigtinį sąrašą, 
kaip BSP dalį, valstybėms narėms ir 
regionams turėtų būti suteikiamos gairės, 
kaip šio reglamento 9 straipsnyje 
nurodytus teminius tikslų siekti 
programavimo etapu, atsižvelgiant į 
skirtingus regionų poreikius, uždavinius 
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bei galimybes ir tvariai regioninei plėtrai 
būtiną lankstumą.

1. Horizontalieji principai ir bendrieji 
klausimai

1.1. Partnerystė ir daugiapakopis 
valdymas 
1.1.1. Daugiapakopio valdymo principui 
reikia suderintų partnerių veiksmų, 
vykdomų pagal subsidiarumo ir 
proporcingumo principus. Jis taip pat 
privalo pasireikšti 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. Privaloma laikytis daugiapakopio 
valdymo principo, siekiant sudaryti 
palankias sąlygas siekti socialinės, 
ekonominės bei teritorinės sanglaudos ir 
su pažangiu, tvariu ir įtraukiu augimu 
susijusių Sąjungos prioritetų.
1.1.3. Pagal 5 straipsnį valstybės narės 
turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas 
ir už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigas, taip pat 
nevyriausybinėmis organizacijomis, 
skatinančiomis socialinę įtrauktį ir 
kultūros, švietimo bei jaunimo politikos 
srityse veikiančiomis organizacijomis. 
Ypatingas dėmesys kreipiamas grupėms, 
kurios gali būti paveiktos programų ir gali 
susidurti su sunkumais jas paveikdamos.
1.1.4. Siekdami užtikrinti veiksmingą 
daugiapakopį valdymą, valstybės narės ir 
regionai turi vykdyti šiuos veiksmus:
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a) pagal Europos elgesio kodeksą 
užmegzti partnerystės ryšius, kaip 
nurodyta 5 straipsnyje; 
b) pagal atitinkamas konstitucinės 
valdžios sistemas kurti skirtingų valdymo 
pakopų koordinavimo mechanizmus;
c) nuolat teikti ataskaitas apie 
partnerystės įgyvendinimą.

1.1.5. Visais BNR numatytų fondų 
įgyvendinimo etapais turi būti užmezgami 
partnerystės ryšiai, siekiant tiesiogiai 
įtraukti regionines ir vietos institucijas į 
partnerystės susitarimų ir programų 
rengimą, taip pat į tų programų rengimą, 
įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą. 
Siekiant užtikrinti partnerystę visais 
politikos įgyvendinimo etapais, taip pat 
privaloma įtraukti socialinius ir 
ekonominius partnerius, kitas viešąsias 
institucijas, taip pat pilietinei visuomenei 
atstovaujančias institucijas, įskaitant 
aplinkosaugos partnerius, 
nevyriausybines organizacijas ir 
institucijas, atsakingas už lygių galimybių 
ir nediskriminavimo principo skatinimą. 
Partnerystė rengiama taip:
a) partneriai turėtų atstovauti 
skirtingiems teritoriniams lygmenims 
pagal valstybių narių institucinę 
struktūrą, o partnerystė sudaroma 
laikantis šių būtinų reikalavimų:
i) skirtingų partnerių atstovavimas 
grindžiamas atitinkama jų atsakomybe 
įgyvendinant programas,
ii) partneriai išrenka ir paskiria savo 
stebėsenos komitetų ir kitų patariamųjų 
institucijų bei darbo grupių, įsteigtų pagal 
BSP fondų programą, narius,
iii) stebėsenos komitetų sudėtis yra įvairi, 
juose dirba proporcingas vyrų ir moterų 
skaičius,
iv) stebėsenos komitetų ir kitų darbo 
grupių narių sąrašas skelbiamas viešai,
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v) kiekvienas išrinktas partneris žino savo 
įsipareigojimus, susijusius su 
konfidencialumu ir interesų konfliktu dėl 
konkretaus mokymo ir jo pareigų 
įforminimo pasirašant deklaraciją.
b) Susiję partneriai tiesiogiai dalyvauja 
rengiant partnerystės susitarimus, o taip 
pat visais programų rengimo, vykdymo, 
stebėsenos ir vertinimo etapais.
1.1.6. Bendradarbiaujant su šiais 
partneriais vadovaujamasi geriausios 
patirties pavyzdžiais. Kiekviena valstybė 
narė užtikrina deramą techninę pagalbą, 
siekdama sudaryti palankias sąlygas 
partneriams įsitraukti ir dalyvauti visais 
programavimo proceso etapais.
1.1.7. Valstybės narės sudaro partnerystę 
laikydamosi šių būtinų procedūros 
reikalavimų: 
i) vykstant diskusijoms dėl strateginių 
dokumentų laiku paskelbia informaciją,

ii) skiria pakankamai laiko 
suinteresuotiesiems subjektams 
išanalizuoti dokumentus, teikti su jais 
susijusias konsultacijas savo nariams bei 
rinkimų apygardoms ir pateikti grįžtamąją 
informaciją,
iii) kuria atitinkamus suinteresuotųjų 
subjektų kanalus, skirtus klausimams, 
pasiūlymams ir pastaboms teikti,
iv) užtikrina skaidrumą atsižvelgiant į 
partnerių pasiūlymus ir pastabas, taip pat, 
jei pastabos atmetamos, pateikia 
paaiškinimą, ir 
v) platina konsultacijų išvadas. 

1.1.8. Be to, reikėtų atsižvelgti į neįgaliųjų 
galimybes dalyvauti šiame procese 
sudarytos fizinės aplinkos atžvilgiu.

1.2. Tvarus vystymasis
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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 bei geresnės 
gyvenimo kokybės klausimus, reikia 
įtraukti socialines, ekonomines ir aplinkos 
apsaugos aplinkybes.
1.2.2. Todėl tvaraus vystymosi aplinkybės 
ir principas „teršėjas moka“ privalo būti 
neatsiejama kiekvieno plano dalis – nuo 
jo rengimo iki įgyvendinimo ir nuo 
stebėsenos 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 privalo naudotis visomis 
turimomis Sąjungos politikos 
priemonėmis. Visų pirma, siekiant kovoti 
su klimato kaita, išteklius privaloma skirti 
prevencinėms ir poveikį švelninančioms 
priemonėms. Bet kokios naujos 
investicijos su BNR numatytų fondų 
parama privalo būti natūraliai atsparios 
klimato kaitos ir gaivalinių nelaimių 
poveikiui.
1.2.4. ERPF ir SF privalo ir toliau daug 
investuoti į valstybių narių ir regionų 
infrastruktūras, siekiant kad jos atitiktų 
Vandens pagrindų1 ir kitų susijusių 
direktyvų reikalavimus. Jau yra 
technologinių sprendimų, kuriais 
siekiama prisidėti prie tvarios veiklos, taip 
pat kuriami nauji, todėl ERPF privalo ir 
toliau teikti paramą šios srities 
moksliniams tyrimams. Tokia parama 
privaloma siekti papildyti programa 
„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 

                                               
1 OL nuoroda.......2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB.
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žuvininkystės fondu (EJRŽF). EŽŪFKP 
taip pat galima naudoti teikiant paramą 
žemės valdytojams tais atvejais, kai dėl 
privalomų aplinkos apsaugos reikalavimų 
tam tikra sritis patiria nuostolių. 

1.2.5. Siekti tvaraus vystymosi neturi būti 
techninė užduotis. Siekiant užtikrinti, kad 
šis tikslas būtų įtrauktas į BNR numatytų 
fondų veiklą, valdymo institucijos per visą 
programos įgyvendinimo ciklą privalo 
nuolat ir atitinkamai kreipti dėmesį į šį 
tikslą, taip pat privalo taikyti aktyvesnį 
metodą, siekiant sumažinti aplinkai 
žalingą intervencijų poveikį, inter alia, 
imdamasi šių veiksmų:
a) nukreipti investicijas į projektus, 
kuriais skatinamas tausiausias išteklių 
naudojimas;
b) kruopščiai apsvarstyti tokių investicijų 
poreikį, kurios gali daryti didelį neigiamą 
poveikį aplinkai;
c) lyginant alternatyvių investicijų metodų 
„gyvavimo ciklo“ sąnaudas, atsižvelgti į 
ilgalaikes perspektyvas;
d) naudoti žaliuosius viešuosius 
pirkimus..

1.3. Moterų ir vyrų lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimas
1.3.1. Valstybės narės ir regionai turėtų 
imtis tinkamų veiksmų stengdamosi 
pašalinti skirtumus, taip pat užkirsti kelią 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos 
visais BNR numatytų fondų įgyvendinimo 
etapais.
1.3.2. Valstybės narės ir regionai privalo 
siekti tikslo užtikrinti vyrų ir moterų 
lygybę, privalo imtis atitinkamų veiksmų 
užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai 
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rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
bendrai BNR numatytų fondų 
finansuojamų programų veiklą ir aiškiai 
išdėstyti veiksmus, kuriais programose 
būtų atsižvelgiama į šį principą.
1.3.3. Valstybės narės ir regionai turėtų 
siekti vyrų ir moterų lygybės tikslo, kaip 
nustatyta SESV 8 straipsnyje, ir užtikrinti, 
kad jis būtų įtrauktas į visų BSP fondų 
veiklos rengimą, įgyvendinimą, stebėseną 
bei vertinimą ir kad lyčių lygybės aspektas 
būtų integruojamas kaip privalomas 
principas. ERPF, ESF ir Sanglaudos 
fondo programomis reikėtų tiksliai 
nustatyti numatomą šių fondų įnašą 
siekiant lyčių lygybės, išsamiai išdėstant 
tikslus ir priemones. Į intervencijos tikslų 
analizę reikėtų įtraukti lyčių aspektu 
grindžiamą analizę. Siekiant sudaryti 
aiškų vaizdą, kaip programomis siekiama 
lyčių lygybės tikslų, taip pat labai svarbu 
taikyti stebėsenos sistemas ir rinkti 
duomenis. Pažanga matoma taikant 
horizontaliuosius rodiklius. Reikėtų 
užtikrinti susijusių institucijų, atsakingų 
už lyčių lygybės skatinimą partnerystėje, 
dalyvavimą. Labai rekomenduojama kurti 
nuolatines struktūras arba aiškiai paskirti
funkcijas esamoms struktūroms, siekiant 
konsultuoti lyčių lygybės klausimu ir 
suteikti būtinas žinias rengiant, stebint ir 
vertinant BSP fondų veiklą. Jei darbo 
rinkoje dalyvautų daugiau moterų, ir kaip 
darbdavių, ir kaip darbuotojų, būtų 
pagyvinta Sąjungos ekonomika. Siekiant 
strategijos „Europa 2020“ užimtumo 
tikslų, kad moterų ir vyrų užimtumas 
siektų 75 proc., labai svarbu didinant 
moterų užimtumo lygį išnaudoti 
galimybes padidinti veiklos aktyvumą. 
Todėl privaloma skirti daug dėmesio 
siekiui pašalint kliūtis, dėl kurių moterys 
negali dalyvauti darbo rinkoje, inter alia, 
mažinant darbo rinkos susiskaidymą 
pagal veiklą ir sektorius, be kita ko, 
skatinant aktyvesnį moterų dalyvavimą 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
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srityje ir įtraukiant dirbančias moteris į 
mokymą ir profesinį mokymą, susijusį su 
aplinką tausojančiu darbu. Valstybės 
narės ir regionai privalo konkrečiais 
veiksmais 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 remiamos 
moterų, kaip verslininkių, galimybės.
1.3.4. Stebint ir vertinant programas bus 
lengviau įvertinti numatomo BNR 
numatytų fondų indėlio poveikį lyčių 
lygybei.
1.3.5. Už lygybę atsakingų institucijų 
išleista nuomone dėl programų ESF, 
ERPF ir Sanglaudos fondui siekiama 
užtikrinti, kad būtų numatytos visos 
būtinos nuostatos Be to, labai 
rekomenduojama, siekiant suteikti 
reikiamas žinias rengiant, stebint ir 
vertinant fondų veiklą, įtraukti už lygybę 
atsakingas institucijas ar kitas su 
diskriminacija kovojančias organizacijas.

1.4. Prieinamumas
1.4.1. Visi visuomenei siūlomi ir bendrai 
BNR numatytų fondų finansuojami 
produktai ir paslaugos privalo būti 
prieinami. Visų pirma prieinamumas prie 
sukurtos aplinkos, transporto, 
informacinių ir ryšių technologijų yra 
labai svarbus siekiant palankių sąlygų 
neturinčių asmenų grupių, įskaitant 
neįgaliuosius, įtraukties, ypač 
atsižvelgiant į nuo 2008 m. gegužės 3 d. 
galiojančią JT neįgaliųjų teisių 
konvenciją ir ES politikos priemones, 
kuriomis įgyvendinama JT konvencija.
1.4.2. Labai svarbu tinkamai spręsti 
labiausiai nuo darbo rinkos nutolusių 
asmenų, neįgaliųjų, migrantų, pabėgėlių 
ir prieglobsčio prašytojų, benamių ir 
panašių su skurdo rizika susiduriančių 
grupių, vaikų ir jaunimo, pagyvenusių 
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žmonių, etninių mažumų ir kitų socialiai 
atskirtų grupių 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 privalo ir toliau vienodai skatinti 
socialinę, ekonominę ir teritorinę 
sanglaudą visuose ES regionuose. 
Mažiausia kiekvienos regionų kategorijos 
ESF procentinė dalis yra nustatyta pagal 
Reglamento (ES) Nr. (...BNR) 
84 straipsnio 3 dalį, t. y. mažiausia bendra 
ESF procentinė dalis yra 25 proc. 
sanglaudos politikai skiriamo biudžeto 
(neįskaitant Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės).

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 
konkurencingumas.
1.5.2. Dėl demografinių pokyčių kils 
naujų iššūkių. Tokius demografinius 
pokyčius privaloma nagrinėti ir spręsti 
regioniniu ir vietos lygmenimis, ypač kai 
išryškėja skirtingos pokyčių tendencijos. 
Valstybės narės ir regionai privalo 
pasikliauti BNR numatytais fondais ir 
kurti konkrečiai pritaikytas strategijas, 
kuriomis siekiama spręsti demografines 
problemas ir ieškoti galimybių kurti 
senjorų ekonomiką.
1.5.3. Didinant senyvo amžiaus žmonių 
darbo galimybes būtų suteikiama daug 
naudos žmonėms, visuomenėms ir 
valstybių biudžetams. Valstybės narės ir 
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regionai privalo naudotis BNR 
numatytais fondais imdamosi veiksmų 
sudaryti palankias sąlygas bet kokio 
amžiaus grupių įtraukčiai. Vienas 
neatidėliotinų BNR numatytų 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 bei 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 privalo 
atkreipti dėmesį į ilgalaikius su 
demografiniais pokyčiais susijusius 
uždavinius. Labiausiai demografinių 
pokyčių paveikti regionai privalo nustatyti 
priemones, kuriomis siekiama:
a) remti demografinį atsinaujinimą, 
sudarant geresnes sąlygas šeimoms ir 
gerinant darbo, asmeninį ir šeimos 
gyvenimo pusiausvyrą;
b) didinti užimtumą; gerinti 
produktyvumą ir ekonominės veiklos 
rezultatus, investuojant į švietimą ir 
mokslinius tyrimus;
c) sutelkti dėmesį į švietimo ir socialinės 
apsaugos struktūrų tinkamumą ir kokybę;
ir
d) užtikrinti ekonomiškesnį sveikatos 
apsaugos ir ilgalaikės priežiūros teikimą, 
įskaitant investicijas į infrastruktūrą.

1.6. Integruotas požiūris
1.6.1. Integruotas teritorinis požiūris yra 
esminis, siekiant veiksmingai reaguoti į 
valstybėms narėms ir regionams mestus 
iššūkius. Tokie iššūkiai susiję su šių 
reiškinių poveikiu: globalizacijos; su 
aplinka ir energija susijusių problemų; su 
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senėjimu susijusių problemų ir 
demografinių pokyčių; technologinės 
transformacijos ir inovacijų poreikių; ir 
pajamų nelygybės bei socialinės 
segregacijos. Dėl sudėtingo ir tarpusavyje 
susijusio šių problemų pobūdžio, siekiant 
užtikrinti sėkmę, privaloma integruoti 
kelių sektorių ir įvairių plotmių 
sprendimus.
1.6.2. Todėl pasinaudojant BNR 
numatytais fondais, skirtingas ES lėšas 
galima sutelkti į integruotus finansavimo 
paketus, kurie būtų pritaikyti konkretiems 
vietos ir regionų poreikiams.
1.6.3. Kurdamos savo strategijas ir  
programas, kuriomis siekiama nustatyti 
tinkamiausias intervencijas, valstybės 
narės ir regionai privalo atkreipti 
ypatingą dėmesį į vyraujančias teritorines, 
struktūrines ir institucines ypatybes, pvz., 
svarstomo regiono ryšius, užimtumo 
modelius ir darbo jėgos judumą; kaimo ir 
miesto ryšius, atskirų sektorių vietos 
tarpusavio sąsajas, kultūros paveldą, 
senėjimą ir demografinius pokyčius ir kt.
1.6.4. Valstybės narės ir regionai privalo 
analizuoti didžiuosius socialinius 
uždavinius, su kuriais tenka susidurti. 
Spręsdami šiuos uždavinius jie taip pat 
privalo 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 svarstomos valstybės narės 
ar regiono sąlygomis.
1.6.5. Siekdamos skatinti geras politikos 
kryptis, pritaikytas konkretaus regiono 
poreikiams, valstybės narės ir regionai 
privalo toliau tobulinti integruotą 
teritorinį požiūrį, taikomą kuriant ir 
įgyvendinant politiką. Integruoto 
teritorinio investavimo metodas turėtų 
būti pagrindinė priemonė, siekiant 
subalansuoto ir tvaraus vystymosi, kuriuo 
būtų galima skatinti užimtumą, socialinę 
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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 uždavinių ir jo galimybių juos 
spręsti vertinimą;
c) tinkamos teritorinės skalės ir 
aplinkybių, į kurias reikia atsižvelgti 
kuriant ir vykdant politiką, apsvarstymą 
laikantis subsidiarumo principo;
d) vieno ar kelių skirtingais teminiais tos 
pačios prioritetinės krypties ar tos pačios 
programos tikslais numatytų papildomų 
investavimo prioritetų derinimą;
e) daugiapakopio valdymo tvarkos, 
būtinos, siekiant veiksmingai vykdyti 
politiką, kūrimą;
f) tinkamų rezultatų ir rezultatų rodiklių, 
taikytinų stebint ir vertinant politiką, 
pasirinkimą.

2. BNR numatytų fondų ir kitų ES 
politikos krypčių priemonių sąveika ir 
koordinavimas

2.1. Įvadas
2.1.1. Siekiant kuo geresnių tvaraus 
ekonomikos 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 ES teritorinės plėtros. Tuo 
taip pat privalo pasižymėti geresnis 
Sąjungos biudžeto ir valstybių narių 
nacionalinių, regioninių ir vietos biudžetų 
koordinavimas, bendrų politikos prioritetų 
finansavimas, taip pat geresnis 
vertikalusis ES ir nacionalinių bei 
regioninių institucijų bendradarbiavimas.
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2.1.2. Sąveika ir koordinavimas nėra 
vienas viskam tinkamas sprendimas. 
Todėl reikia išsamiau išanalizuoti 
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 privalo 
užtikrinti BNR numatytų fondų remiamų 
intervencijų ir kitų ES politikos krypčių 
tikslų nuoseklumą programavimo ir 
įgyvendinimo etapais. Todėl valstybės 
narės ir regionai turi siekti:
a) nustatyti ir naudotis skirtingų Sąjungos 
priemonių papildomumu nacionaliniu ir 
regioniniu lygmeniu, ir planavimo etapu,
ir įgyvendinant;
b) optimizuoti esamas ir, jei reikia, kurti 
naujas struktūras , kuriomis sudaromos 
sąlygos strategiškai nustatyti skirtingų 
priemonių ir struktūrų, skirtų koordinuoti 
nacionaliniu lygmeniu, prioritetus, 
vengiama veiklos dubliavimo ir 
nustatomos sritys, kurioms reikia 
papildomos finansinės paramos;
c) visiškai išnaudoti galimybes sujungti 
skirtingų priemonių paramą, siekiant 
remti konkrečius veiksmus ir glaudžiai 
dirbti su tais, kurie yra atsakingi už kitų 
nacionalinių priemonių taikymą, siekiant 
suteikti naudos gavėjams nuoseklaus ir 
kryptingo finansavimo galimybių.

2.2. Programa „Horizontas 2020“
2.2.1. Labai svarbu stiprinti sanglaudos 
politikos ir programos „Horizontas 2020“ 
sąveiką bei papildomumą ir aiškiai atskirti 
jų intervencijos sritis.
2.2.2. Visų pirmą valstybės narės ir 
regionai privalo sukurti nacionalinę arba 
regioninę mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategiją, kuria pagal Nacionalinę 
reformų programą siekiama pažangiosios 
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specializacijos. Šias strategijas privaloma 
kurti 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 
institucijas, vietos pramonės atstovus ir 
socialinius partnerius. Tokiomis inovacijų 
strategijomis privaloma atsižvelgti ir į 
veiksmus rengiant programą „Horizontas 
2020“, ir į tolesnius veiksmus..
2.2.3. Veiksmai rengiant programą, skirti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veikėjų 
dalyvavimui programos „Horizontas 
2020“ projektuose rengti, bus tobulinami 
stiprinant gebėjimus. Privaloma stiprinti 
programos „Horizontas 2020“ 
nacionalinių informacijos centrų ir BNR 
numatytų fondų valdymo institucijų 
bendravimą ir bendradarbiavimą, ypač 
programos „Horizontas 2020“ galutinio 
sąrašo projektų, kurie dėl išteklių 
trūkumo nebuvo finansuojami, atžvilgiu.
2.2.4. Tolesniais veiksmais privaloma 
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 parodomosioms vietovėms, 
idėjai įrodyti, finansavimui ankstyvuoju 
etapu gauti, inkubacinėms priemonėms, 
tam tikriems pramonės ir technologijų 
perkėlimo pajėgumams ir grupėms.
2.2.5. Privaloma teikti bendrą paramą 
nacionalinės ir regioninės valdžios 
institucijoms, siekiant parengti ir 
įgyvendinti tokias strategijas, kurias gali 
sudaryti: parama bendro Europai svarbių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
infrastruktūrų finansavimo galimybėms 
nustatyti; tarptautinio bendradarbiavimo 
skatinimas, metodinė parama pasitelkiant 
tarpusavio vertinimus, gerosios patirties 
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mainai ir mokymai įvairiuose regionuose.
2.2.6. Valstybės narės ir regionai privalo 
apsvarstyti šias papildomas priemones, 
kuriomis siekiama išnaudoti visas 
valstybių narių ir regionų galimybes 
pažangos ir inovacijų atžvilgiu, siekiant 
papildyti ir kurti sąveiką su programa 
„Horizontas 2020“:
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;
c) kurti „EMTE katedrą“, siekiant 
pritraukti išskirtinius mokslininkus; ir 
ir
d) remti tyrėjų ir inovacijų kūrėjų 
galimybes prisijungti prie tarptautinių 
tinklų.

2.3. Programa LIFE
2.3.1. Kai įmanoma, privaloma išnaudoti 
sąveiką su Sąjungos politikos 
priemonėmis (ir 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 ekonomikos 
augimo tikslų, kreipiant daugiau dėmesio 
į temines sritis ir stiprinant tvaraus 
vystymosi principą, 2.3.1. papunktyje 
nurodyta sąveika yra neatskiriama nuo 
BNR numatytų fondų reguliavimo 
pagrindų.
2.3.3. Privaloma 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 
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įvairovės). Privaloma užtikrinti derinimą 
su programa LIFE, remiant papildomojo 
pobūdžio projektus, taip pat skatinant 
taikyti programa LIFE grindžiamus 
sprendimus, metodus ir požiūrius.
2.3.4. Privaloma skatinti atlikti poveikio 
aplinkai vertinimus, tvarumo poveikio 
vertinimus, strateginius aplinkos 
vertinimus ir taikyti kitas susijusias 
priemones, siekiant, kad vykdant teritorinį 
planavimą (įskaitant makroregionines 
strategijas) ir priimant sprendimus 
regioniniu bei vietos lygmeniu būtų 
atsižvelgiama į biologinės įvairovės 
mažėjimą ir klimato kaitos poveikį.
2.3.5. Valstybės narės ir regionai, 
siekdami sukurti ekologiškesnę 
ekonomiką, privalo skatinti kurti 
ekologišką infrastruktūrą, diegti 
ekologiškas inovacijas ir taikyti 
naujoviškas technologijas.
2.3.6. Gebėjimų stiprinimas yra išankstinė 
sąlyga, siekiant įgyvendinti šiuos 
veiksmus; stiprinant gebėjimus privaloma 
sustiprinti vietos bei regioninių institucijų 
ir partnerių potencialą, taip pat ugdyti jų 
įgūdžius.
2.3.7. Atsižvelgiant į tai, kad su aplinka 
susijusiais iššūkiais nepaisoma 
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 bei gerąja praktika 
būtų labai prisidedama siekiant su 
aplinka ir klimato kaita susijusių tikslų.
2.3.8. Be to, BNR numatytų fondų 
finansavimą privaloma koordinuoti 
remiantis naujiems rinkos dalyviams 
skirto rezervo programa „NER300“, kuria 
naudojamos pajamos, gautos aukcionuose 
pardavus leidimus pagal Bendrijos 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą1.

2.4. Programa „Erasmus visiems“
2.4.1. Siekiant kuo labiau padidinti 
sukurtų priemonių veiksmingumą ir 
socialinį bei ekonominį investavimo į 
žmones poveikį, reikia stiprinti BNR 
numatytų fondų ir programos „Erasmus 
visiems“ sąveika. 
2.4.2. Suderintas investavimas bus labai 
naudingas ir atskiriems asmenims, ir visai 
visuomenei, juo prisidedant prie 
ekonomikos augimo ir gerovės, suteikiant 
galimybes įsitraukti į įvairią su švietimu ir 
mokymu susijusią oficialią ir neoficialią 
veiklą ir skatinant jaunimo iniciatyvas ir 
piliečių veiksmus, orientuotus į visas 
kartas. 
2.4.3. Nauja Komisijos siūloma švietimo 
programa „Erasmus visiems“ daugiausiai 
remiami tarptautiniai projektai, o į 
sanglaudos politiką įtrauktas aiškiai 
pastebimas regioninis ir nacionalinis 
aspektas. 
2.4.4 Valstybės narės ir regionai raginami 
išbandyti bendraujant tarptautiniu 
lygmeniu ir pasitelkiant programą 
„Erasmus visiems“ sukurtas priemones 
bei metodus ir po to pasinaudojant BNR 
numatytais fondais pritaikyti juos savo 
teritorijoje.
2.4.5. Komisija ir valstybės narės privalo 
užtikrinti veiksmingą koordinavimą tarp 
sanglaudos politikos ir programos 
„Erasmus visiems“, aiškiai atskiriant 
investicijų rūšis ir remiamas tikslines 

                                               
1 OL L 290, 2010 11 6, p. 39–48 2010/670/ES: 2010 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi 
komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį 
saugojimą, taip pat inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo pagal Europos 
Parlamento i r  Tarybos direktyva 2003/87/EB nustatytą Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, finansavimo kriterijai ir priemonės (2010/670/ES) OL L 275, 
2003 10 25, p. 32–46.
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grupes.
2.4.6. Programos „Erasmus visiems“ 
parama sutelkiama į tarptautinius 
projektus, įskaitant studentų, jaunimo ir 
darbuotojų judumą, į strategines visos 
Europos organizacijų ir institucijų 
partnerystes ir į veiksmus, kuriais 
remiamas politikos vystymas ir 
įgyvendinimas. 
2.4.7 Pagrindinės sanglaudos politika 
numatomos prioritetinės sritys bus 
švietimas (remti darželių, pradinių bei 
vidurinių mokyklų ir universitetų 
infrastruktūras), darbo rinkos mokymas 
(užtikrinti, kad būtų galima remti visus 
darbo ieškančius ar karjerą keisti 
norinčius suaugusiuosius; kaip buvo 
pagal programos „Leonardo da Vinci“ 
paprogramę „Žmonės darbo rinkoje“ 
(angl. PLM) ir besimokantys suaugusieji 
apskritai.
2.4.8. Be to, skiriant daugiau lėšų 
judumui ir veiklai, kuria atsižvelgiama į 
geriausią patirtį ir inovatyvius projektus, 
nustatytus pagal naują švietimo, jaunimo 
ir sporto programą ES lygmeniu, bus 
pasiekti geresni rezultatai ir užtikrinami 
tikri, skaidrūs ir lengvai prieinami ryšiai 
su visuomene ES, nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis.

2.5. ES Socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa (SPIP)
2.5.1. Reikėtų stiprinti BNR numatytų 
fondų ir Europos Sąjungos socialinių 
pokyčių ir inovacijų programos sąveiką, 
siekiant prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“, jos pagrindinių tikslų, 
pavyzdinių iniciatyvų, integruotųjų gairių 
ir jaunimo galimybių iniciatyvos 
įgyvendinimo, teikiant finansinę paramą 
ir siekiant skatinti aukštą geros kokybės ir 
tvaraus užimtumo lygį, užtikrinant 
tinkamą ir pakankamą socialinę apsaugą, 
kovojant su socialine atskirtimi ir skurdu, 
gerinant darbo sąlygas ir gerinant 
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jaunuolių padėtį užimtumo ir švietimo 
srityse.
2.5.2. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, užtikrina, kad pagal 
struktūrinių fondų programą, ypač ESF ir 
ES socialinių pokyčių ir inovacijų 
programą, vykdoma veikla dera ir papildo 
kitas Sąjungos veiklos rūšis 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 
bendra ekonomikos politika.
2.5. 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, kurios galėtų būti papildomai 
finansuojamos nacionaliniais ištekliais 
arba ESF lėšomis ;
2.5.4. Siekiant užtikrinti papildomumą, 
pagal ES socialinių pokyčių ir inovacijų 
programą vykdoma veikla turėtų būti kuo 
labiau suderinta su sanglaudos politikos 
veiksmais. Valstybės narės turėtų derinti 
atitinkamus BSP fondų, ypač ESF ir 
ERPF, veiksmus ir ES socialinių pokyčių 
ir inovacijų programos mikrofinansų ir 
socialinio verslumo krypties veiklą, kuria 
siekiama didinti mikrofinansų 
prieinamumą ir galimybę juos gauti 
asmenims, praradusiems darbą ar 
galintiems jį prarasti arba patiriantiems 
sunkumų patekti ar sugrįžti į darbo rinką, 
taip pat asmenims, kuriems gresia 
socialinė atskirtis, ir pažeidžiamiems, 
palankių sąlygų prieinamumo prie 
tradicinės kredito rinkos atžvilgiu 
neturintiems asmenims, norintiems įkurti 
arba plėsti savo labai mažas įmones, 
įskaitant savarankiškai dirbančius 
asmenis, taip pat labai mažoms įmonėms, 
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visų pirma socialinės ekonomikos, ir labai 
mažoms įmonėms, kuriose įdarbinami 
palankių sąlygų darbo rinkoje neturintys 
asmenys.
2.5.5. Europos Parlamento iniciatyva ES 
socialinių pokyčių ir inovacijų programos 
jaunimo iniciatyvos kryptimi remiama 
veikla, orientuota į jaunesnius nei 
25 metų asmenis, inter alia, veiksmai, 
kuriais siekiama užkirsti kelią mokyklos 
nebaigimui, ypač iš naujo integruojant į 
mokymą, tobulinti darbo rinkai 
reikalingus įgūdžius, labiau susieti darbo, 
švietimo ir mokymo sritis, remti pirmąją 
darbo patirtį ir mokymą darbo vietoje, 
siekiant suteikti jaunimui galimybę įgyti 
reikiamų įgūdžių ir darbo patirties, taip 
pat remti kokybiškas stažuotes bei 
gamybinę praktiką ir galimybes patekti į 
darbo rinką. Siekdamos stiprinti šią 
veiklą, <<valstybės> <narės>> ir regionai 
turėtų nustatyti atitinkamus BSP fondų 
programų veiksmus.

2.6. Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė ir transeuropiniai tinklai, 
energetikos ir telekomunikacijų tinklai
2.6.1. Siekiant padidinti Europos pridėtinę 
vertę ir užtikrinti, kad vietos, regioniniu 
bei nacionaliniu lygmenimis ir visoje 
Europoje bus numatytos optimalios 
skirtingų rūšių infrastruktūrų (transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų) jungtys, 
ERPF, Sanglaudos fondas, 
transeuropiniai tinklai ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė turi būti 
planuojami glaudžiai bendradarbiaujant.
Užtikrinti didžiausią finansavimą Europos 
ir bendrosios rinkos masto projektams, 
ypač susijusiems su prioritetiniais 
transporto, energetikos ir skaitmeniniais 
tinklais.
2.6.2. Taip kaip nacionalinę 
infrastruktūrą reikia planuoti nuosekliai, 
tiek atsižvelgiant į kuriamas Sąjungos 
tarpvalstybines jungtis, tiek kuriant 
skirtingų regionų jungtis valstybėje 



AM\906345LT.doc 45/93 PE491.157v02-00

LT

narėje, planus privaloma grįsti realia ir 
numatoma transporto paklausa ir jais 
nustatyti trūkstamas jungtis ir kliūtis. 
Investuojant į regionų ryšius su visa 
apimančiu susisiekimo tinklu ir 
pagrindiniu transeuropiniu transporto 
infrastruktūros tinklu (TEN-T) privaloma 
užtikrinti, kad miesto ir kaimo vietovės 
gaus naudos iš didžiaisiais tinklais 
kuriamų galimybių.
2.6.3. Skirstant daugiau nei tam tikrai 
valstybei narei poveikio turinčias 
investicijas pagal svarbą, privaloma 
atsižvelgti į TEN-T planavimą, siekiant, 
kad ERPF ir Sanglaudos fondo 
investicijos į transporto infrastruktūrą 
visiškai atitiktų TEN-T gaires, kuriomis 
nustatomi Sąjungos transporto prioritetai, 
įskaitant šiuos: spręsti klimato kaitos 
uždavinius, toliau plėtoti integruotą 
TEN-T tinklą ir daugiarūšio vežimo 
koridoriaus idėją.
2.6.4. Komisijos baltojoje knygoje dėl 
transporto1 pateikiama konkurencingos ir 
ištekliams tausios transporto sistemos 
vizija, kuria pabrėžiama, kad transporto 
sektoriuje būtina žymiai sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Turint omenyje BNR numatytus fondus, 
tai reiškia, kad reikia sutelkti dėmesį į 
tvarias transporto priemones ir investuoti 
į sritis, kurios yra naudingiausios 
Europai, pvz., į transeuropinius tinklus. 
Nustačius, investicijos turėtų būti 
skirstomos pagal svarbą atsižvelgiant į jų 
indėlį į judumą, tvarumą, išmetamo 
šiltnamio dujas sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą ir bendrą Europos transporto 
erdvę.

2.6.5. Valstybės narės ir regionai privalo 
sutelkti investicijas į naujos 
infrastruktūros kūrimą ir esamos 
infrastruktūros pajėgumų stiprinimą iš 

                                               
1 „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu 
grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ COM(2011) 144 final.
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esmės ją modernizuojant.
2.6.6. Jūrų transporto atžvilgiu privaloma 
tobulinti uostus, kaip efektyvias 
įvažiavimo ir išvažiavimo vietas, juos 
visiškai integruojant į sausumos
infrastruktūrą. Privaloma teikti 
pirmenybę projektams, susijusiems su 
patekimu į uostą ir susisiekimu su 
rajonais, nutolusiais nuo pakrantės. 
Vystant vidaus vandens kelių transportą 
privaloma stiprinti šių projektų įnašą 
kuriant tvarius Europos krovininio
transporto tinklus.
2.6.7. Visų pirma privaloma siekti 
pasidalijamuoju valdymu valdomų ERPF 
bei Sanglaudos fondo ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės, kuri yra 
valdoma tiesiogiai, rengiant 
konkurencingą projektų atranką, 
investicijų į infrastruktūrą papildomumo. 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
bus finansuojami pagrindinio tinklo 
projektai (strategiškai svarbiausios visa 
apimančio susisiekimo tinklo dalys), 
kuriais teikiama didžiausia Europos 
pridėtinė vertė ir kuriuos TEN-T atžvilgiu 
sudėtingiausia įgyvendinti – trūkstamos 
tarpvalstybinės jungtys, pagrindinės 
kliūtys ir daugiarūšiai režimai. 
Sanglaudos fondo lėšos bus telkiamos 
Europai labai naudingiems projektams, 
kuriais, remiant TEN-T infrastruktūrą, 
siekiama pašalinti transporto tinklų 
kliūtis tiek pagrindiniame, tiek visa 
apimančiame susisiekimo tinkle.
2.6.8. Sanglaudos ir struktūrinių fondų 
lėšos bus teikiamos vietos ir regioninėms 
infrastruktūrų ir jų jungčių su 
prioritetiniais Sąjungos tinklais kūrimui 
taip pat ir energetikos bei 
telekomunikacijų srityse.
2.6.9. Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė yra papildoma Sanglaudos ir 
struktūriniams fondams, nes ja 
prisidedama siekiant regioninio ir vietos 
infrastruktūros tobulinimo tikslų, taip 
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siekiant suteikti daugiausiai pridėtinės
vertės veikiančiai, integruotai bendrajai 
rinkai ir socialinei, ekonominei bei 
teritorinei sanglaudai.

2.7. Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonė (PNPP), Europos kaimynystės 
ir partnerystės priemonė (EKPP), 
Europos plėtros fondas (EPF)
2.7.1. Privaloma stiprinti išorės priemonių 
ir sanglaudos politikos sąveiką, norint 
veiksmingiau siekti daugialypių Sąjungos 
politikos tikslų. Visų pirma privaloma 
kurti sąveiką ir papildomumą Europos 
plėtros fondo, Pasirengimo narystei 
pagalbos priemonės ir Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
atžvilgiu.
2.7.2. Privaloma skirti daugiau dėmesio 
gilesnei teritorinei integracijai ir su 
teritoriniu bendradarbiavimu susijusios 
sanglaudos politikos veiklos ir Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
sąveikai. Galimybės kurti šių priemonių 
papildomumą stipriausios tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo veiklos atžvilgiu. Todėl 
valstybės narės ir regionai privalo 
užtikrinti, kad dabartinė veikla būtų 
susieta su naujai įsteigtomis Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, 
ypač atsižvelgiant į gerosios patirties 
koordinavimą ir mainus.

3. BNR numatytų fondų koordinavimo 
sistema

3.1. Valstybės narės ir regionai privalo 
užtikrinti, kad BNR numatytų fondų 
finansuojamomis intervencijomis būtų 
kuriama sąveika ir kad supaprastinimu 
būtų sumažintos administracinės išlaidos 
ir našta.
3.2. Už BNR numatytų fondų 
panaudojimą atsakingos ministerijos ir 
valdymo institucijos privalo glaudžiai 
bendradarbiauti rengdamos, 
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įgyvendindamos, stebėdamos ir 
vertindamos partnerystės susitarimus ir 
programas. Visų pirma jos privalo:
a) nustatyti intervencijos sritis, kuriose, 
siekiant šiame reglamente nurodytų vieno 
ar kelių teminių tikslų, BNR numatytus 
fondus galima derinti juos tarpusavyje 
papildant;
b) už vieną iš BNR numatytų fondų 
atsakingomis institucijomis skatinti kitų 
valdymo institucijų ir susijusių ministerijų 
dalyvavimą kuriant paramos sistemas, 
kuriomis siekiama užtikrinti paramos 
priemonių sąveiką ir išvengti jų 
dubliavimo, taip pat skatinti finansavimo 
iš keleto fondų metodą;
c) įsteigti bendrus programų, kuriomis 
įgyvendinami BNR numatyti fondai, ir 
kitos bendros valdymo ir kontrolės tvarkos 
stebėsenos komitetus, siekiant sudaryti 
paprastesnes sąlygas koordinuoti 
institucijas, atsakingas už BNR numatytų 
fondų įgyvendinimą;
d) pasinaudoti bendrais į pareiškėjus, 
paramos gavėjus ir vieno langelio 
principą orientuotais e. valdysenos 
sprendimais, siekiant teikti konsultacijas 
dėl kiekvieno iš BNR numatytų fondų 
teikiamos paramos galimybių;

4. Teritorinio (tarpvalstybinio, 
tarptautinio ir tarpregioninio) 
koordinavimo prioritetai

4.1. Bendradarbiaujant galima sukurti 
didelių regioninės plėtros, darbo vietų 
kūrimo ir sanglaudos galimybių, kuriomis 
siekiama toliau nei administracinės sienos 
ir bandoma įveikti gamtines. 
Bendradarbiavimas grindžiamas bendrais 
poreikiais bendroje teritorijoje dažnai 
būna pats veiksmingiausias.
4.2. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
kuriamas suvokiant, kad daugelio iššūkių 
nesustabdo administracinės sienos. 
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Siekiant veiksmingai reaguoti, reikia 
atitinkamu teritoriniu lygmeniu imtis 
bendrų veiksmų ir dalytis žiniomis. 
4.3. Be to, pasienio regionų turimą 
potencialą galima išnaudoti taikant 
vietines paramos priemones.
4.4. Dviem dabartinėmis 
makroregioninėmis strategijomis buvo 
pramintas takas tinkamu teritoriniu 
lygmeniu suburti suinteresuotąsias 
bendrai veiklai. Įgyvendinant strategijas 
padidėjo suvokimas, kad, siekiant kovoti 
su problemomis, kurių negali išspręsti 
viena valstybė narė, pvz., Baltijos jūros ar 
Dunojaus valymas, būtina 
bendradarbiauti. Makroregionines 
strategijas ir kitų formų teritorinį 
bendradarbiavimą galima remti ERPF bei 
ESF, o programose privaloma nustatyti 
konkrečias paramos makroregioninėms 
strategijoms sąlygas.
4.5. Kova su kliūtimis turi būti BNR 
numatytų fondų programavimo dalis – į 
dabartinius makroregioninių strategijų 
tikslus privaloma atsižvelgti atliekant 
poreikių analizę ir nustatant susijusių 
veiklos programų tikslus nuo planavimo 
etapo. Šios strategijos nebus visiškai 
išnaudotos, kol makroregioninių 
strategijų tikslai susijusiuose regionuose 
ir valstybėse narėse nebus strateginio 
sanglaudos politikos programų planavimo 
dalis.
4.6. Valstybės narės ir regionai taip pat 
privalo užtikrinti, kad teritorinio 
bendradarbiavimo programomis būtų 
veiksmingai prisidedama siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Valstybės narės ir regionai gali skatinti 
bendradarbiauti, taip pat išbandyti ir 
pateikti naujus sprendimus, užtikrindami, 
kad bendradarbiaujant remiami didieji 
politikos tikslai. Jei reikia, teritorinį 
bendradarbiavimą privaloma taikyti 
siekiant sutelkti skirtingų valstybių 
politikos formuotojus bendroms 
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problemoms spręsti.
4.7. Valstybės narės ir regionai privalo 
suvokti teritorinio bendradarbiavimo 
programas, pirmiausia kaip naudingas 
priemones, kuriomis siekiama įveikti 
bendradarbiavimo kliūtis ir kuriomis 
atitinkamai būtų remiami nacionalinės ir 
regioninės politikos tikslai, turintys 
poveikio ne tik programos įgyvendinimo 
srityje.
(Visame priede žodis „privalo“ turėtų būti 
keičiamas žodžiais „turėtų“ arba 
„reikėtų“, išskyrus nuorodas į partnerystę 
pagal 5 straipsnį; tais atvejais reikėtų 
vartoti veiksmažodžių esamojo laiko 
tiesioginę nuosaką (angl. shall.)

Or. en

Pakeitimas 536
Sergio Gutiérrez Prieto
S&D frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I priedas
Bendroji strateginė programa

Šios programos tikslas – pagal 
10 straipsnį veikti kaip skirtingų politikos 
krypčių tikslų konkrečiomis regioninėmis 
aplinkybėmis koordinavimo, integravimo 
ir derinimo priemonė ir ypač kaip 
investicijų prioritetų su 9 straipsnyje 
nurodytais teminiais tikslais 
koordinavimo ir derinimo priemonė.

1. Horizontalieji principai ir bendrieji 
klausimai
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1.1. Partnerystė ir daugiapakopis 
valdymas 
1.1.1. Daugiapakopio valdymo principui 
reikia suderintų partnerių veiksmų, 
vykdomų pagal subsidiarumo ir 
proporcingumo principus. Jis taip pat 
privalo pasireikšti 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. Privaloma laikytis daugiapakopio 
valdymo principo, siekiant sudaryti 
palankias sąlygas siekti socialinės, 
ekonominės bei teritorinės sanglaudos ir 
su pažangiu, tvariu ir įtraukiu augimu 
susijusių Sąjungos prioritetų.
1.1.3. Siekdami užtikrinti veiksmingą 
daugiapakopį valdymą, valstybės narės ir 
regionai turi vykdyti šiuos veiksmus:
a) pagal Europos elgesio kodeksą 
užmegzti partnerystės ryšius, kaip 
nurodyta 5 straipsnyje; 
b) pagal atitinkamas konstitucinės 
valdžios sistemas kurti skirtingų valdymo 
pakopų koordinavimo mechanizmus;
c) nuolat teikti ataskaitas apie 
partnerystės įgyvendinimą.

1.4.4. Visais BNR numatytų fondų 
įgyvendinimo etapais turi būti užmezgami 
partnerystės ryšiai, siekiant tiesiogiai 
įtraukti regionines ir vietos institucijas į 
partnerystės susitarimų ir programų 
rengimą, taip pat į tų programų rengimą, 
įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą. 
Siekiant užtikrinti partnerystę visais 
politikos įgyvendinimo etapais, taip pat 
privaloma įtraukti socialinius ir 
ekonominius partnerius, kitas viešąsias 
institucijas, taip pat pilietinei visuomenei 
atstovaujančias institucijas, įskaitant 
aplinkosaugos partnerius, 
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nevyriausybines organizacijas ir 
institucijas, atsakingas už lygių galimybių 
ir nediskriminavimo principo skatinimą.

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 bei geresnės 
gyvenimo kokybės klausimus, reikia 
įtraukti socialines, ekonomines ir aplinkos 
apsaugos aplinkybes.
1.2.2. Todėl tvaraus vystymosi aplinkybės 
ir principas „teršėjas moka“ privalo būti 
neatsiejama kiekvieno plano dalis – nuo 
jo rengimo iki įgyvendinimo ir nuo 
stebėsenos 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 privalo naudotis visomis 
turimomis Sąjungos politikos 
priemonėmis. Visų pirma, siekiant kovoti 
su klimato kaita, išteklius privaloma skirti 
prevencinėms ir poveikį švelninančioms 
priemonėms. Bet kokios naujos 
investicijos su BNR numatytų fondų 
parama privalo būti natūraliai atsparios 
klimato kaitos ir gaivalinių nelaimių 
poveikiui.
1.2.4. ERPF ir SF privalo ir toliau daug 
investuoti į valstybių narių ir regionų 
infrastruktūras, siekiant kad jos atitiktų 
Vandens pagrindų1 ir kitų susijusių 
direktyvų reikalavimus. Jau yra 
technologinių sprendimų, kuriais 
siekiama prisidėti prie tvarios veiklos, taip 
pat kuriami nauji, todėl ERPF privalo ir 
toliau teikti paramą šios srities 
moksliniams tyrimams. Tokia parama 

                                               
1 OL nuoroda.......2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB.
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privaloma siekti papildyti programa 
„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 patiria nuostolių. 

1.2.5. Siekti tvaraus vystymosi neturi būti 
techninė užduotis. Siekiant užtikrinti, kad 
šis tikslas būtų įtrauktas į BNR numatytų 
fondų veiklą, valdymo institucijos per visą 
programos įgyvendinimo ciklą privalo 
nuolat ir atitinkamai kreipti dėmesį į šį 
tikslą, taip pat privalo taikyti aktyvesnį 
metodą, siekiant sumažinti aplinkai 
žalingą intervencijų poveikį, inter alia, 
imdamasi šių veiksmų:
a) nukreipti investicijas į projektus, 
kuriais skatinamas tausiausias išteklių 
naudojimas;
b) kruopščiai apsvarstyti tokių investicijų 
poreikį, kurios gali daryti didelį neigiamą 
poveikį aplinkai;
c) lyginant alternatyvių investicijų metodų 
„gyvavimo ciklo“ sąnaudas, atsižvelgti į 
ilgalaikes perspektyvas;
d) dažniau vykdyti žaliuosius viešuosius 
pirkimus.

1.3. Moterų ir vyrų lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimas
1.3.1. Valstybės narės ir regionai privalo 
labiau stengtis pašalinti skirtumus bei 
skatinti vyrų ir moterų lygybę, taip pat 
kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos 
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visais BNR numatytų fondų įgyvendinimo 
etapais.
1.3.2. Valstybės narės ir regionai privalo 
siekti tikslo užtikrinti vyrų ir moterų 
lygybę, privalo imtis atitinkamų veiksmų 
užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
bendrai BNR numatytų fondų 
finansuojamų programų veiklą ir aiškiai 
išdėstyti veiksmus, kuriais programose 
būtų atsižvelgiama į šį principą.
1.3.3. Jei darbo rinkoje dalyvautų 
daugiau moterų, ir kaip darbdavių, ir kaip 
darbuotojų, būtų pagyvinta Sąjungos 
ekonomika. Siekiant strategijos „Europa 
2020“ užimtumo tikslų, labai svarbu 
didinant moterų užimtumo lygį išnaudoti 
galimybes padidinti veiklos aktyvumą. 
Todėl privaloma skirti daug dėmesio 
siekiui pašalinti kliūtis, dėl kurių moterys 
negali dalyvauti darbo rinkoje. Valstybės 
narės ir regionai privalo 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 
remiamos moterų, kaip verslininkių, 
galimybės.
1.3.4. Stebint ir vertinant programas bus 
lengviau įvertinti numatomo BNR 
numatytų fondų indėlio poveikį lyčių 
lygybei.

1.4. Prieinamumas
1.4.1. Visi visuomenei siūlomi ir bendrai 
BNR numatytų fondų finansuojami 
produktai ir paslaugos privalo būti 
prieinami. Visų pirma prieinamumas prie 
sukurtos aplinkos, transporto, 
informacinių ir ryšių technologijų yra 
labai svarbus siekiant palankių sąlygų 
neturinčių asmenų grupių, įskaitant 
neįgaliuosius, įtraukties.
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1.4.2. Labai svarbu kreipti pakankamai 
dėmesio į labiausiai nuo darbo rinkos 
nutolusių asmenų poreikius. Vienodo 
požiūrio ir nediskriminavimo principai 
yra kertiniai mūsų pagrindinių teisių ir 
vertybių akmenys. ES kovos su 
diskriminacija teisės aktais buvo gerokai 
padidinta apsauga ES lygmeniu, tačiau 
lygybė užimtumo srityje dar nepasiekta, 
ypač palankių sąlygų neturinčių asmenų 
atžvilgiu;
1.4.3. Ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
nedirbantiems jaunuoliams, 
pagyvenusiems žmonėms, neįgaliesiems, 
romų tautybės asmenims, migrantams, 
pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams, 
benamiams ir panašioms su skurdo rizika 
susiduriančioms grupėms, siekiant 
sudaryti jiems sąlygas geriau integruotis į 
darbo rinką ir visapusiškai dalyvauti 
visuomenės gyvenime.
1.4.4. Jei norima pasiekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslus, valstybės narės ir 
regionai privalo ir toliau vienodai skatinti 
socialinę, ekonominę ir teritorinę 
sanglaudą visuose ES regionuose.

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 
konkurencingumas.
1.5.2. Dėl demografinių pokyčių kils 
naujų iššūkių. Tokius demografinius 
pokyčius privaloma nagrinėti ir spręsti 
regioniniu ir vietos lygmenimis, ypač kai 
išryškėja skirtingos pokyčių tendencijos. 
Valstybės narės ir regionai privalo 
pasikliauti BNR numatytais fondais ir 
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kurti konkrečiai pritaikytas strategijas, 
kuriomis siekiama spręsti demografines 
problemas ir ieškoti galimybių kurti 
senjorų ekonomiką.
1.5.3. Didinant senyvo amžiaus žmonių 
darbo galimybes būtų suteikiama daug 
naudos žmonėms, visuomenėms ir 
valstybių biudžetams. Valstybės narės ir 
regionai privalo naudotis BNR 
numatytais fondais imdamosi veiksmų 
sudaryti palankias sąlygas bet kokio 
amžiaus grupių įtraukčiai. Vienas 
neatidėliotinų BNR numatytų 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 bei 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 privalo 
atkreipti dėmesį į ilgalaikius su 
demografiniais pokyčiais susijusius 
uždavinius. Labiausiai demografinių 
pokyčių paveikti regionai privalo nustatyti 
priemones, kuriomis siekiama:
a) remti demografinį atsinaujinimą, 
sudarant geresnes sąlygas šeimoms ir 
gerinant darbo ir šeimos gyvenimo 
pusiausvyrą;
b) didinti užimtumą; gerinti 
produktyvumą ir ekonominės veiklos 
rezultatus, investuojant į švietimą ir 
mokslinius tyrimus;
c) sutelkti dėmesį į švietimo ir socialinės 
apsaugos struktūrų tinkamumą ir kokybę; 
ir
d) užtikrinti visuotinės ir kokybiškos 
sveikatos apsaugos ir ilgalaikės priežiūros 
teikimą, įskaitant investicijas į 
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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 
privalo užtikrinti, kad aukšto lygio 
užimtumas bus skatinamas rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant pagal 
visus BSP fondus numatytus veiksmus, o 
įsidarbinimo galimybė bus integruojama 
kaip privalomas ERPF, ESF ir 
Sanglaudos fondo programų principas.
1.6.2. Nacionalinės, regioninės, vietos ir 
kitos susijusios institucijos privalo 
aprašyti tuos projektus, kurie daugiausia 
poveikio kuriant darbo vietas ir siekiant 
užtikrinti socialinę sanglaudą. Fondais 
ypatingą dėmesį privaloma 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, privalo būti prioritetas.

1.7. Skurdo mažinimas ir socialinė 
įtrauktis
1.7.1. Pirmenybė turi būti teikiama 
projektams, kurie apima užimtumo ir 
aktyviosios įtraukties tikslus ir strategijas, 
pavyzdžiui, projektams, skirtiems kartų 
solidarumui stiprinti regiono ir vietos 
lygmenimis, arba projektams, kuriais 
konkrečiai prisidedama prie lyčių lygybės 
ir aktyviosios pažeidžiamų grupių, 
įskaitant dirbančius neturtinguosius, 
įtraukties įgyvendinimo.

1.8. Integruotas požiūris
1.8.1. Integruotas teritorinis požiūris yra 
esminis, siekiant veiksmingai reaguoti į 
valstybėms narėms ir regionams mestus 
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iššūkius. Tokie iššūkiai susiję su šių 
reiškinių poveikiu: globalizacijos; su 
aplinka ir energija susijusių problemų; su 
senėjimu susijusių problemų ir 
demografinių pokyčių; technologinės 
transformacijos ir inovacijų poreikių; ir 
pajamų nelygybės bei socialinės 
segregacijos. Dėl sudėtingo ir tarpusavyje 
susijusio šių problemų pobūdžio, siekiant 
užtikrinti sėkmę, privaloma integruoti 
kelių sektorių ir įvairių plotmių 
sprendimus.
1.8.2. Todėl pasinaudojant BNR 
numatytais fondais, skirtingas ES lėšas 
galima sutelkti į integruotus finansavimo 
paketus, kurie būtų pritaikyti konkretiems 
vietos ir regionų poreikiams.
1.8.3. Mažiausiai išsivysčiusiose srityse 
sėkmingai kovoti su socialine atskirtimi 
galima tik taikant išsamias, iš keleto 
fondų finansuojamas programas, 
kuriomis siekiama lygiagrečiai tobulinti 
žmogiškuosius išteklius ir infrastruktūrą. 
Todėl itin svarbu užtikrinti ESF ir ERPF 
sąveiką.
1.8.4. Kurdamos savo strategijas ir  
programas, kuriomis siekiama nustatyti 
tinkamiausias intervencijas, valstybės 
narės ir regionai privalo atkreipti 
ypatingą dėmesį į vyraujančias teritorines, 
struktūrines ir institucines ypatybes, pvz., 
svarstomo regiono ryšius, užimtumo 
modelius ir darbo jėgos judumą; kaimo ir 
miesto ryšius, atskirų sektorių vietos 
tarpusavio sąsajas, kultūros paveldą, 
senėjimą ir demografinius pokyčius ir kt.
1.8.5. Valstybės narės ir regionai privalo 
analizuoti didžiuosius socialinius 
uždavinius, su kuriais tenka susidurti. 
Spręsdami šiuos uždavinius jie taip pat 
privalo 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 svarstomos valstybės narės 
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ar regiono sąlygomis.
1.8.6. Siekdamos skatinti geras politikos 
kryptis, pritaikytas konkretaus regiono 
poreikiams, valstybės narės ir regionai 
privalo toliau tobulinti integruotą 
teritorinį požiūrį, taikomą kuriant ir 
vykdant politiką, ir atsižvelgti į svarbius 
aplinkybių aspektus, tačiau dėmesį 
sutelkti į šiuos pagrindinius veiksnius:
a) regionų galimybių ir pajėgumų vystyti 
strategiją „Europa 2020“ vertinimą;

b) su vystymusi susijusių regionui 
tenkančių uždavinių ir jo galimybių juos 
spręsti vertinimą;
c) tinkamos teritorinės skalės ir 
aplinkybių, į kurias reikia atsižvelgti 
kuriant ir vykdant politiką, apsvarstymą 
laikantis subsidiarumo principo;
d) daugiapakopio valdymo tvarkos, 
būtinos, siekiant veiksmingai vykdyti 
politiką, kūrimą;
e) tinkamų rezultatų ir rezultatų rodiklių, 
taikytinų stebint ir vertinant politiką, 
pasirinkimą.

2. BNR numatytų fondų ir kitų ES 
politikos krypčių priemonių sąveika ir 
koordinavimas

2.1. Įvadas
2.1.1. Siekiant kuo geresnių tvaraus 
ekonomikos 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 ES teritorinės plėtros. Tuo 
taip pat privalo pasižymėti geresnis 
Sąjungos biudžeto ir valstybių narių 
nacionalinių, regioninių ir vietos biudžetų 
koordinavimas, bendrų politikos prioritetų 
finansavimas, taip pat geresnis 
vertikalusis ES ir nacionalinių bei 
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regioninių institucijų bendradarbiavimas.
2.1.2. Sąveika ir koordinavimas nėra 
vienas viskam tinkamas sprendimas. 
Todėl reikia išsamiau išanalizuoti 
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 privalo 
užtikrinti BNR numatytų fondų remiamų 
intervencijų ir kitų ES politikos krypčių 
tikslų nuoseklumą programavimo ir 
įgyvendinimo etapais. Todėl valstybės 
narės ir regionai turi siekti:
a) nustatyti ir naudotis skirtingų Sąjungos 
priemonių papildomumu nacionaliniu ir 
regioniniu lygmeniu, ir planavimo etapu, 
ir įgyvendinant;
b) optimizuoti esamas ir, jei reikia, kurti 
naujas struktūras , kuriomis sudaromos 
sąlygos strategiškai nustatyti skirtingų 
priemonių ir struktūrų, skirtų koordinuoti 
nacionaliniu lygmeniu, prioritetus, 
vengiama veiklos dubliavimo ir 
nustatomos sritys, kurioms reikia 
papildomos finansinės paramos;
c) visiškai išnaudoti galimybes sujungti 
skirtingų priemonių paramą, siekiant 
remti konkrečius veiksmus ir glaudžiai 
dirbti su tais, kurie yra atsakingi už kitų 
nacionalinių priemonių taikymą, siekiant 
suteikti naudos gavėjams nuoseklaus ir 
kryptingo finansavimo galimybių.

2.2. Programa „Horizontas 2020“
2.2.1. Labai svarbu stiprinti sanglaudos 
politikos ir programos „Horizontas 2020“ 
sąveiką bei papildomumą ir aiškiai atskirti 
jų intervencijos sritis.
2.2.2. Visų pirmą valstybės narės ir 
regionai privalo sukurti nacionalinę arba 
regioninę mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategiją, kuria pagal Nacionalinę 



AM\906345LT.doc 61/93 PE491.157v02-00

LT

reformų programą siekiama pažangiosios 
specializacijos. Šias strategijas privaloma 
kurti 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 
institucijas, vietos pramonės atstovus ir 
socialinius partnerius. Tokiomis inovacijų 
strategijomis privaloma atsižvelgti ir į 
veiksmus rengiant programą „Horizontas 
2020“, ir į tolesnius veiksmus..
2.2.3. Veiksmai rengiant programą, skirti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veikėjų 
dalyvavimui programos „Horizontas 
2020“ projektuose rengti, bus tobulinami 
stiprinant gebėjimus. Privaloma stiprinti 
programos „Horizontas 2020“ 
nacionalinių informacijos centrų ir BNR 
numatytų fondų valdymo institucijų 
bendravimą ir bendradarbiavimą, ypač 
programos „Horizontas 2020“ galutinio 
sąrašo projektų, kurie dėl išteklių 
trūkumo nebuvo finansuojami, atžvilgiu.
2.2.4. Tolesniais veiksmais privaloma 
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 parodomosioms vietovėms, 
idėjai įrodyti, finansavimui ankstyvuoju 
etapu gauti, inkubacinėms priemonėms, 
tam tikriems pramonės ir technologijų 
perkėlimo pajėgumams ir grupėms.
2.2.5. Privaloma teikti bendrą paramą 
nacionalinės ir regioninės valdžios 
institucijoms, siekiant parengti ir 
įgyvendinti tokias strategijas, kurias gali 
sudaryti: parama bendro Europai svarbių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų
infrastruktūrų finansavimo galimybėms 
nustatyti; tarptautinio bendradarbiavimo 
skatinimas, metodinė parama pasitelkiant 
tarpusavio vertinimus, gerosios patirties 
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mainai ir mokymai įvairiuose regionuose.
2.2.6. Valstybės narės ir regionai privalo 
apsvarstyti šias papildomas priemones, 
kuriomis siekiama išnaudoti visas 
valstybių narių ir regionų galimybes 
pažangos ir inovacijų atžvilgiu, siekiant 
papildyti ir kurti sąveiką su programa 
„Horizontas 2020“:
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;
c) kurti „EMTE katedrą“, siekiant 
pritraukti išskirtinius mokslininkus; ir 
ir
d) remti tyrėjų ir inovacijų kūrėjų 
galimybes prisijungti prie tarptautinių 
tinklų.

2.3. Programa LIFE
2.3.1. Kai įmanoma, privaloma išnaudoti 
sąveiką su Sąjungos politikos 
priemonėmis (ir 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 ekonomikos 
augimo tikslų, kreipiant daugiau dėmesio 
į temines sritis ir stiprinant tvaraus 
vystymosi principą, 2.3.1. papunktyje 
nurodyta sąveika yra neatskiriama nuo 
BNR numatytų fondų reguliavimo 
pagrindų.
2.3.3. Privaloma 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 
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įvairovės). Privaloma užtikrinti derinimą 
su programa LIFE, remiant papildomojo 
pobūdžio projektus, taip pat skatinant 
taikyti programa LIFE grindžiamus 
sprendimus, metodus ir požiūrius.
2.3.4. Privaloma skatinti atlikti poveikio 
aplinkai vertinimus, tvarumo poveikio 
vertinimus, strateginius aplinkos 
vertinimus ir taikyti kitas susijusias 
priemones, siekiant, kad vykdant teritorinį 
planavimą (įskaitant makroregionines 
strategijas) ir priimant sprendimus 
regioniniu bei vietos lygmeniu būtų 
atsižvelgiama į biologinės įvairovės 
mažėjimą ir klimato kaitos poveikį.
2.3.5. Valstybės narės ir regionai, 
siekdami sukurti ekologiškesnę 
ekonomiką, privalo skatinti kurti
ekologišką infrastruktūrą, diegti 
ekologiškas inovacijas ir taikyti 
naujoviškas technologijas.
2.3.6. Gebėjimų stiprinimas yra išankstinė 
sąlyga, siekiant įgyvendinti šiuos 
veiksmus; stiprinant gebėjimus privaloma 
sustiprinti vietos bei regioninių institucijų 
ir partnerių potencialą, taip pat ugdyti jų 
įgūdžius.
2.3.7. Atsižvelgiant į tai, kad su aplinka 
susijusiais iššūkiais nepaisoma 
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 bei gerąja praktika 
būtų labai prisidedama siekiant su 
aplinka ir klimato kaita susijusių tikslų.
2.3.8. Be to, BNR numatytų fondų 
finansavimą privaloma koordinuoti 
remiantis naujiems rinkos dalyviams 
skirto rezervo programa „NER300“, kuria 
naudojamos pajamos, gautos aukcionuose 
pardavus leidimus pagal Bendrijos 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą1.

2.4. ES Socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa (SPIP)
2.4.1. Privaloma stiprinti BNR numatytų 
fondų ir ES socialinių pokyčių ir 
inovacijų programos sąveiką, siekiant 
prisidėti prie strategijos „Europa 2020“, 
jos pagrindinių tikslų, pavyzdinių 
iniciatyvų, integruotųjų gairių ir jaunimo 
galimybių iniciatyvos įgyvendinimo, 
teikiant finansinę paramą ir siekiant 
skatinti aukštą geros kokybės ir tvaraus 
užimtumo lygį, užtikrinant tinkamą ir 
pakankamą socialinę apsaugą, kovojant 
su socialine atskirtimi ir skurdu, gerinant 
darbo sąlygas ir gerinant jaunuolių padėtį 
užimtumo ir švietimo srityse.
2.4.2. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, užtikrina, kad pagal 
struktūrinius fondus ir ES socialinių 
pokyčių ir inovacijų programą vykdoma 
veikla dera ir papildo kitas Sąjungos 
veiklos rūšis 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 
bendra 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 

                                               
1 OL L 290, 2010 11 6, p. 39–48 2010/670/ES: 2010 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi 
komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį 
saugojimą, taip pat inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo pagal Europos 
Parlamento i r  Tarybos direktyva 2003/87/EB nustatytą Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, finansavimo kriterijai ir priemonės (2010/670/ES) OL L 275, 
2003 10 25, p. 32–46.
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priemones, kurios galėtų būti papildomai 
finansuojamos nacionaliniais ištekliais 
arba ESF lėšomis ;
2.4.4. Siekiant užtikrinti papildomumą, 
pagal ES socialinių pokyčių ir inovacijų 
programą vykdoma veikla turėtų būti kuo 
labiau suderinta su sanglaudos politikos 
veiksmais. Valstybės narės turėtų derinti 
atitinkamus BSP fondų, ypač ESF ir 
ERPF, veiksmus ir ES socialinių pokyčių 
ir inovacijų programos mikrofinansų ir 
socialinio verslumo krypties veiklą, kuria 
siekiama didinti mikrofinansų 
prieinamumą ir galimybę juos gauti 
asmenims, praradusiems darbą ar 
galintiems jį prarasti arba patiriantiems 
sunkumų patekti ar sugrįžti į darbo rinką, 
taip pat asmenims, kuriems gresia 
socialinė atskirtis, ir pažeidžiamiems, 
palankių sąlygų prieinamumo prie 
tradicinės kredito rinkos atžvilgiu 
neturintiems asmenims, norintiems įkurti 
arba plėsti savo labai mažas įmones, 
įskaitant savarankiškai dirbančius 
asmenis, taip pat labai mažoms įmonėms, 
visų pirma socialinės ekonomikos, ir labai 
mažoms įmonėms, kuriose įdarbinami 
palankių sąlygų darbo rinkoje neturintys 
asmenys.
2.4.5. Europos Parlamento iniciatyva ES 
socialinių pokyčių ir inovacijų programos 
jaunimo iniciatyvos kryptimi remiama 
veikla, orientuota į jaunesnius nei 
25 metų asmenis, inter alia, veiksmai, 
kuriais siekiama užkirsti kelią mokyklos 
nebaigimui, ypač iš naujo integruojant į 
mokymą, tobulinti darbo rinkai 
reikalingus įgūdžius, labiau susieti darbo, 
švietimo ir mokymo sritis, remti pirmąją 
darbo patirtį ir mokymą darbo vietoje, 
siekiant suteikti jaunimui galimybę įgyti 
reikiamų įgūdžių ir darbo patirties, taip 
pat remti kokybiškas stažuotes bei 
gamybinę praktiką ir galimybes patekti į 
darbo rinką. Siekdamos stiprinti šią 
veiklą, valstybės narės ir regionai turėtų 
nustatyti atitinkamus BSP fondų 
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programų veiksmus.

2.5. Programa „Erasmus visiems“
2.5.1. Siekiant kuo labiau padidinti 
investavimo į žmones poveikį, reikia 
stiprinti BNR numatytų fondų ir 
programos „Erasmus visiems“ sąveiką. 
Investuojant į žmones ir taip prisidedant 
prie ekonomikos augimo ir gerovės, bus 
teikiama daug naudos atskiriems 
asmenims ir visai visuomenei. Programa 
„Erasmus visiems“ remiami tik 
tarptautiniai projektai, o į sanglaudos 
politiką įtrauktas aiškiai pastebimas 
regioninis aspektas. Valstybės narės ir 
regionai raginami išbandyti bendraujant 
tarptautiniu lygmeniu ir pasitelkiant 
programą „Erasmus visiems“ sukurtas 
priemones bei metodus ir po to 
pasinaudojant BNR numatytais fondais 
pritaikyti juos savo teritorijoje.
2.5.2. Komisija ir valstybės narės privalo 
užtikrinti veiksmingą koordinavimą tarp 
sanglaudos politikos ir programos 
„Erasmus visiems“, aiškiai atskiriant 
investicijų rūšis ir remiamas tikslines 
grupes.  Programos „Erasmus visiems“ 
parama bus sutelkiama į tarptautinį 
mokinių, jaunimo ir darbuotojų judumą 
mokymosi tikslais, į strategines visos 
Europos organizacijų, suinteresuotųjų 
subjektų ir institucijų partnerystes ir į 
veiksmus, kuriais remiamas politikos 
vystymas ir įgyvendinimas. Pagrindinės 
sanglaudos politika numatomos 
prioritetinės sritys bus švietimas, darbo 
rinkos mokymas ir besimokančių 
suaugusiųjų judumas.
2.5.3. Be to, skatinant papildomas judumo 
ir veiklos, kuria atsižvelgiama į geriausią 
patirtį ir inovatyvius projektus, nustatytus 
pagal programą „Erasmus visiems“ ES 
lygiu, finansavimo priemones, bus 
pasiekti geresni rezultatai. Pagal šią 
programą įsteigtos nacionalinės 
agentūros gali prisidėti siekiant tokio 
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koordinavimo.

2.6. Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė ir transeuropiniai tinklai, 
energetikos ir telekomunikacijų tinklai
2.6.1. Siekiant padidinti Europos pridėtinę 
vertę ir užtikrinti, kad vietos, regioniniu 
bei nacionaliniu lygmenimis ir visoje 
Europoje bus numatytos optimalios 
skirtingų rūšių infrastruktūrų (transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų) jungtys, 
ERPF, Sanglaudos fondas, 
transeuropiniai tinklai ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė turi būti 
planuojami glaudžiai bendradarbiaujant.
Užtikrinti didžiausią finansavimą Europos 
ir bendrosios rinkos masto projektams, 
ypač susijusiems su prioritetiniais 
transporto, energetikos ir skaitmeniniais 
tinklais.
2.6.2. Taip kaip nacionalinę 
infrastruktūrą reikia planuoti nuosekliai, 
tiek atsižvelgiant į kuriamas Sąjungos 
tarpvalstybines jungtis, tiek kuriant 
skirtingų regionų jungtis valstybėje 
narėje, planus privaloma grįsti realia ir 
numatoma transporto paklausa ir jais 
nustatyti trūkstamas jungtis ir kliūtis.
Investuojant į regionų ryšius su visa 
apimančiu susisiekimo tinklu ir 
pagrindiniu transeuropiniu transporto 
infrastruktūros tinklu (TEN-T) privaloma 
užtikrinti, kad miesto ir kaimo vietovės 
gaus naudos iš didžiaisiais tinklais 
kuriamų galimybių.
2.6.3. Skirstant daugiau nei tam tikrai 
valstybei narei poveikio turinčias 
investicijas pagal svarbą, privaloma 
atsižvelgti į TEN-T planavimą, siekiant, 
kad ERPF ir Sanglaudos fondo 
investicijos į transporto infrastruktūrą 
visiškai atitiktų TEN-T gaires, kuriomis 
nustatomi Sąjungos transporto prioritetai, 
įskaitant šiuos: spręsti klimato kaitos 
uždavinius, toliau plėtoti integruotą 
TEN-T tinklą ir daugiarūšio vežimo 
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koridoriaus idėją.
2.6.4. Komisijos baltojoje knygoje dėl 
transporto1 pateikiama konkurencingos ir 
ištekliams tausios transporto sistemos 
vizija, kuria pabrėžiama, kad transporto 
sektoriuje būtina žymiai sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Turint omenyje BNR numatytus fondus, 
tai reiškia, kad reikia sutelkti dėmesį į 
tvarias transporto priemones ir investuoti 
į sritis, kurios yra naudingiausios 
Europai, pvz., į transeuropinius tinklus. 
Nustačius, investicijos turėtų būti 
skirstomos pagal svarbą atsižvelgiant į jų 
indėlį į judumą, tvarumą, išmetamo 
šiltnamio dujas sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą ir bendrą Europos transporto 
erdvę.

2.6.5. Valstybės narės ir regionai privalo 
sutelkti investicijas į naujos 
infrastruktūros kūrimą ir esamos 
infrastruktūros pajėgumų stiprinimą iš 
esmės ją modernizuojant.
2.6.6. Jūrų transporto atžvilgiu privaloma 
tobulinti uostus, kaip efektyvias 
įvažiavimo ir išvažiavimo vietas, juos 
visiškai integruojant į sausumos 
infrastruktūrą. Privaloma teikti 
pirmenybę projektams, susijusiems su 
patekimu į uostą ir susisiekimu su 
rajonais, nutolusiais nuo pakrantės. 
Vystant vidaus vandens kelių transportą 
privaloma stiprinti šių projektų įnašą 
kuriant tvarius Europos krovininio 
transporto tinklus.
2.6.7. Visų pirma privaloma siekti 
pasidalijamuoju valdymu valdomų ERPF 
bei Sanglaudos fondo ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės, kuri yra 
valdoma tiesiogiai, rengiant 
konkurencingą projektų atranką, 
investicijų į infrastruktūrą papildomumo. 

                                               
1 „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu 
grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ COM(2011) 144 final.
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Europos infrastruktūros tinklų priemone 
bus finansuojami pagrindinio tinklo 
projektai (strategiškai svarbiausios visa 
apimančio susisiekimo tinklo dalys), 
kuriais teikiama didžiausia Europos 
pridėtinė vertė ir kuriuos TEN-T atžvilgiu 
sudėtingiausia įgyvendinti – trūkstamos 
tarpvalstybinės jungtys, pagrindinės 
kliūtys ir daugiarūšiai režimai. 
Sanglaudos fondo lėšos bus telkiamos 
Europai labai naudingiems projektams, 
kuriais, remiant TEN-T infrastruktūrą, 
siekiama pašalinti transporto tinklų 
kliūtis tiek pagrindiniame, tiek visa 
apimančiame susisiekimo tinkle.
2.6.8. Sanglaudos ir struktūrinių fondų 
lėšos bus teikiamos vietos ir regioninėms 
infrastruktūrų ir jų jungčių su 
prioritetiniais Sąjungos tinklais kūrimui 
taip pat ir energetikos bei 
telekomunikacijų srityse.
2.6.9. Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė yra papildoma Sanglaudos ir 
struktūriniams fondams, nes ja 
prisidedama siekiant regioninio ir vietos 
infrastruktūros tobulinimo tikslų, taip 
siekiant suteikti daugiausiai pridėtinės 
vertės veikiančiai, integruotai bendrajai 
rinkai ir socialinei, ekonominei bei 
teritorinei sanglaudai.

2.7. Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonė (PNPP), Europos kaimynystės 
ir partnerystės priemonė (EKPP), 
Europos plėtros fondas (EPF)
2.7.1. Privaloma stiprinti išorės priemonių 
ir sanglaudos politikos sąveiką, norint 
veiksmingiau siekti daugialypių Sąjungos 
politikos tikslų. Visų pirma privaloma 
kurti sąveiką ir papildomumą Europos 
plėtros fondo, Pasirengimo narystei 
pagalbos priemonės ir Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
atžvilgiu.
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2.7.2. Privaloma skirti daugiau dėmesio 
gilesnei teritorinei integracijai ir su 
teritoriniu bendradarbiavimu susijusios 
sanglaudos politikos veiklos ir Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
sąveikai. Galimybės kurti šių priemonių 
papildomumą stipriausios tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo veiklos atžvilgiu. Todėl 
valstybės narės ir regionai privalo 
užtikrinti, kad dabartinė veikla būtų 
susieta su naujai įsteigtomis Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, 
ypač atsižvelgiant į gerosios patirties 
koordinavimą ir mainus.

3. BNR numatytų fondų koordinavimo 
sistema

3.1. Valstybės narės ir regionai privalo 
užtikrinti, kad BNR numatytų fondų 
finansuojamomis intervencijomis būtų 
kuriama sąveika ir kad supaprastinimu 
būtų sumažintos administracinės išlaidos 
ir našta.
3.2. Už BNR numatytų fondų 
panaudojimą atsakingos ministerijos ir 
valdymo institucijos privalo glaudžiai 
bendradarbiauti rengdamos, 
įgyvendindamos, stebėdamos ir 
vertindamos partnerystės susitarimus ir 
programas. Visų pirma jos privalo:
a) nustatyti intervencijos sritis, kuriose, 
siekiant šiame reglamente nurodytų 
teminių tikslų, BNR numatytus fondus 
galima derinti juos tarpusavyje papildant;
b) už vieną iš BNR numatytų fondų 
atsakingomis institucijomis skatinti kitų 
valdymo institucijų ir susijusių ministerijų 
dalyvavimą kuriant paramos sistemas, 
kuriomis siekiama užtikrinti paramos 
priemonių sąveiką ir išvengti jų 
dubliavimo;
c) įsteigti bendrus programų, kuriomis 
įgyvendinami BNR numatyti fondai, ir 
kitos bendros valdymo ir kontrolės tvarkos 
stebėsenos komitetus, siekiant sudaryti 
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paprastesnes sąlygas koordinuoti 
institucijas, atsakingas už BNR numatytų 
fondų įgyvendinimą;
d) pasinaudoti bendrais į pareiškėjus, 
paramos gavėjus ir vieno langelio 
principą orientuotais e. valdysenos 
sprendimais, siekiant teikti konsultacijas 
dėl kiekvieno iš BNR numatytų fondų 
teikiamos paramos galimybių;
e) užtikrinti MVĮ galimybę pasinaudoti 
šiais fondais.

4. Teritorinio (tarpvalstybinio, 
tarptautinio ir tarpregioninio) 
koordinavimo prioritetai

4.1. Bendradarbiaujant galima sukurti 
didelių regioninės plėtros, darbo vietų 
kūrimo ir sanglaudos galimybių, kuriomis 
siekiama toliau nei administracinės sienos 
ir bandoma įveikti gamtines. 
Bendradarbiavimas grindžiamas bendrais 
poreikiais bendroje teritorijoje dažnai 
būna pats veiksmingiausias.
4.2. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
kuriamas suvokiant, kad daugelio iššūkių 
nesustabdo administracinės sienos. 
Siekiant veiksmingai reaguoti, reikia 
atitinkamu teritoriniu lygmeniu imtis 
bendrų veiksmų ir dalytis žiniomis. 
4.3. Be to, pasienio regionų turimą 
potencialą galima išnaudoti taikant 
vietines paramos priemones.
4.4. Dviem dabartinėmis 
makroregioninėmis strategijomis buvo 
pramintas takas tinkamu teritoriniu 
lygmeniu suburti suinteresuotąsias 
bendrai veiklai. Įgyvendinant strategijas 
padidėjo suvokimas, kad, siekiant kovoti 
su problemomis, kurių negali išspręsti 
viena valstybė narė, pvz., Baltijos jūros ar 
Dunojaus valymas, būtina 
bendradarbiauti. Makroregionines 
strategijas ir kitų formų teritorinį 
bendradarbiavimą galima remti ERPF bei 
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ESF, o programose privaloma nustatyti 
konkrečias paramos makroregioninėms 
strategijoms sąlygas.
4.5. Kova su kliūtimis turi būti BNR 
numatytų fondų programavimo dalis – į 
dabartinius makroregioninių strategijų 
tikslus privaloma atsižvelgti atliekant 
poreikių analizę ir nustatant susijusių 
veiklos programų tikslus nuo planavimo 
etapo. Šios strategijos nebus visiškai 
išnaudotos, kol makroregioninių 
strategijų tikslai susijusiuose regionuose 
ir valstybėse narėse nebus strateginio 
sanglaudos politikos programų planavimo 
dalis.
4.6. Valstybės narės ir regionai taip pat 
privalo užtikrinti, kad teritorinio 
bendradarbiavimo programomis būtų 
veiksmingai prisidedama siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Valstybės narės ir regionai gali skatinti 
bendradarbiauti, taip pat išbandyti ir 
pateikti naujus sprendimus, užtikrindami, 
kad bendradarbiaujant remiami didieji 
politikos tikslai. Jei reikia, teritorinį 
bendradarbiavimą privaloma taikyti 
siekiant sutelkti skirtingų valstybių 
politikos formuotojus bendroms 
problemoms spręsti.
4.7. Valstybės narės ir regionai privalo 
suvokti teritorinio bendradarbiavimo 
programas, pirmiausia kaip naudingas 
priemones, kuriomis siekiama įveikti 
bendradarbiavimo kliūtis ir kuriomis 
atitinkamai būtų remiami nacionalinės ir 
regioninės politikos tikslai, turintys 
poveikio ne tik programos įgyvendinimo 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 537
Ádám Kósa
PPE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I priedas
Bendroji strateginė programa

Šios programos tikslas – pagal 
10 straipsnį veikti kaip skirtingų politikos 
krypčių tikslų konkrečiomis regioninėmis 
aplinkybėmis koordinavimo, integravimo 
ir derinimo priemonė ir ypač kaip 
investicijų prioritetų su 9 straipsnyje 
nurodytais teminiais tikslais 
koordinavimo ir derinimo priemonė.

1. Horizontalieji principai ir bendrieji 
klausimai

1.1. Partnerystė ir daugiapakopis 
valdymas 
1.1.1. Daugiapakopio valdymo principui 
reikia suderintų partnerių veiksmų, 
vykdomų pagal subsidiarumo ir 
proporcingumo principus. Jis taip pat 
privalo pasireikšti 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. Privaloma laikytis daugiapakopio 
valdymo principo, siekiant sudaryti 
palankias sąlygas siekti socialinės, 
ekonominės bei teritorinės sanglaudos ir 
su pažangiu, tvariu ir įtraukiu augimu 
susijusių Sąjungos prioritetų.
1.1.3. Siekdami užtikrinti veiksmingą 
daugiapakopį valdymą, valstybės narės ir 
regionai turi vykdyti šiuos veiksmus:
a) pagal Europos elgesio kodeksą 
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užmegzti partnerystės ryšius, kaip 
nurodyta 5 straipsnyje; 
b) pagal atitinkamas konstitucinės 
valdžios sistemas kurti skirtingų valdymo 
pakopų koordinavimo mechanizmus;
c) nuolat teikti ataskaitas apie 
partnerystės įgyvendinimą;
d) valstybės narės ir valdymo institucijos 
turėtų panaudoti dalį savo šio ir kito 
programavimo laikotarpio techninės 
pagalbos, siekiant užtikrinti, kad 
partneriai, ypač mažos vietos institucijos, 
ekonominiai ir socialiniai partneriai bei 
nevyriausybinės organizacijos, turėtų 
gebėjimų, būtinų norint dalyvauti 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės susitarimus ir programas.
1.1.5. Visais BNR numatytų fondų 
įgyvendinimo etapais turi būti užmezgami 
partnerystės ryšiai, siekiant tiesiogiai 
įtraukti regionines ir vietos institucijas į 
partnerystės susitarimų ir programų 
rengimą, taip pat į tų programų rengimą, 
įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą. 
Siekiant užtikrinti partnerystę visais 
politikos įgyvendinimo etapais, taip pat 
privaloma įtraukti socialinius ir 
ekonominius partnerius, kitas viešąsias 
institucijas, taip pat pilietinei visuomenei 
atstovaujančias institucijas, įskaitant 
aplinkosaugos partnerius, 
nevyriausybines organizacijas ir 
institucijas, atsakingas už lygių galimybių 
ir nediskriminavimo principo skatinimą.

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 bei geresnės 
gyvenimo kokybės klausimus, reikia 
įtraukti socialines, ekonomines ir aplinkos 
apsaugos aplinkybes.
1.2.2. Todėl tvaraus vystymosi aplinkybės 
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ir principas „teršėjas moka“ privalo būti 
neatsiejama kiekvieno plano dalis – nuo 
jo rengimo iki įgyvendinimo ir nuo 
stebėsenos 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 privalo naudotis visomis 
turimomis Sąjungos politikos 
priemonėmis. Visų pirma, siekiant kovoti 
su klimato kaita, išteklius privaloma skirti 
prevencinėms ir poveikį švelninančioms 
priemonėms. Bet kokios naujos 
investicijos su BNR numatytų fondų 
parama privalo būti natūraliai atsparios 
klimato kaitos ir gaivalinių nelaimių 
poveikiui.
1.2.4. ERPF ir SF privalo ir toliau daug 
investuoti į valstybių narių ir regionų 
infrastruktūras, siekiant kad jos atitiktų 
Vandens pagrindų1 ir kitų susijusių 
direktyvų reikalavimus. Jau yra 
technologinių sprendimų, kuriais 
siekiama prisidėti prie tvarios veiklos, taip 
pat kuriami nauji, todėl ERPF privalo ir 
toliau teikti paramą šios srities 
moksliniams tyrimams. Tokia parama 
privaloma siekti papildyti programa 
„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 patiria nuostolių. 

1.2.5. Siekti tvaraus vystymosi neturi būti 
techninė užduotis. Siekiant užtikrinti, kad 
šis tikslas būtų įtrauktas į BNR numatytų 

                                               
1  OL nuoroda.......2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB.
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fondų veiklą, valdymo institucijos per visą 
programos įgyvendinimo ciklą privalo 
nuolat ir atitinkamai kreipti dėmesį į šį 
tikslą, taip pat privalo taikyti aktyvesnį 
metodą, siekiant sumažinti aplinkai 
žalingą intervencijų poveikį, inter alia, 
imdamasi šių veiksmų:
a) nukreipti investicijas į projektus, 
kuriais skatinamas tausiausias išteklių 
naudojimas;
b) kruopščiai apsvarstyti tokių investicijų 
poreikį, kurios gali daryti didelį neigiamą 
poveikį aplinkai;
c) lyginant alternatyvių investicijų metodų 
„gyvavimo ciklo“ sąnaudas, atsižvelgti į 
ilgalaikes perspektyvas; 
d) dažniau vykdyti 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 privalo 
labiau stengtis pašalinti skirtumus bei 
skatinti vyrų ir moterų lygybę, taip pat 
kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos 
visais BNR numatytų fondų įgyvendinimo 
etapais.
1.3.2. Valstybės narės ir regionai privalo 
siekti tikslo užtikrinti vyrų ir moterų 
lygybę, privalo imtis atitinkamų veiksmų 
užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
bendrai BNR numatytų fondų 
finansuojamų programų veiklą ir aiškiai 
išdėstyti veiksmus, kuriais programose 
būtų atsižvelgiama į šį principą.
1.3.3. Jei darbo rinkoje dalyvautų 
daugiau moterų, ir kaip darbdavių, ir kaip 
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darbuotojų, būtų pagyvinta Sąjungos 
ekonomika. Siekiant strategijos „Europa 
2020“ užimtumo tikslų, labai svarbu 
didinant moterų užimtumo lygį išnaudoti 
galimybes padidinti veiklos aktyvumą. 
Todėl privaloma skirti daug dėmesio 
siekiui pašalinti kliūtis, dėl kurių moterys 
negali dalyvauti darbo rinkoje. Valstybės 
narės ir regionai privalo 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 
remiamos moterų, kaip verslininkių, 
galimybės.
1.3.4. Stebint ir vertinant programas bus 
lengviau įvertinti numatomo BNR 
numatytų fondų indėlio poveikį lyčių 
lygybei.

1.4. Prieinamumas
1.4.1. Visi visuomenei siūlomi ir bendrai 
BNR numatytų fondų finansuojami 
produktai ir paslaugos privalo būti 
prieinami. Visų pirma atitinkami valstybių 
narių veiksmai, kuriais užtikrinama ir 
skatinama sukurta aplinka, transportas 
bei informacines ir ryšių technologijos be 
kliūčių, itin svarbūs siekiant palankių 
sąlygų neturinčių asmenų, įskaitant 
neįgaliuosius, įtraukties pagal JT 
neįgaliųjų teisių konvenciją. 
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 privalo ir toliau vienodai skatinti 
socialinę, ekonominę ir teritorinę 
sanglaudą visuose ES regionuose.

1.5. Demografija
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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 
konkurencingumas.
1.5.2. Dėl demografinių pokyčių kils 
naujų iššūkių. Tokius demografinius 
pokyčius privaloma nagrinėti ir spręsti 
regioniniu ir vietos lygmenimis, ypač kai 
išryškėja skirtingos pokyčių tendencijos. 
Valstybės narės ir regionai privalo 
pasikliauti BNR numatytais fondais ir 
kurti konkrečiai pritaikytas strategijas, 
kuriomis siekiama spręsti demografines 
problemas ir ieškoti galimybių kurti 
senjorų ekonomiką.
1.5.3. Didinant senyvo amžiaus žmonių 
darbo galimybes būtų suteikiama daug 
naudos žmonėms, įskaitant jaunus 
neįgaliuosius, visuomenėms ir valstybių 
biudžetams. Valstybės narės ir regionai 
privalo naudotis BNR numatytais fondais 
imdamosi veiksmų sudaryti palankias 
sąlygas bet kokio amžiaus grupių 
įtraukčiai. Vienas neatidėliotinų BNR 
numatytų 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 bei 
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 privalo 
atkreipti dėmesį į ilgalaikius su 
demografiniais pokyčiais susijusius 
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uždavinius. Labiausiai demografinių 
pokyčių paveikti regionai privalo nustatyti 
priemones, kuriomis siekiama:
a) remti demografinį atsinaujinimą, 
sudarant geresnes sąlygas šeimoms ir 
gerinant darbo ir šeimos gyvenimo 
pusiausvyrą; 
b) didinti užimtumą; gerinti
produktyvumą ir ekonominės veiklos 
rezultatus, investuojant į švietimą ir 
mokslinius tyrimus;
c) sutelkti dėmesį į švietimo ir socialinės 
apsaugos struktūrų tinkamumą ir kokybę;
ir
d) užtikrinti ekonomiškesnį sveikatos 
apsaugos, socialinių paslaugų ir
ilgalaikės priežiūros teikimą, įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą.

1.6. Integruotas požiūris 
1.6.1. Integruotas teritorinis požiūris yra 
esminis, siekiant veiksmingai reaguoti į 
valstybėms narėms ir regionams mestus 
iššūkius. Tokie iššūkiai susiję su šių 
reiškinių poveikiu: globalizacijos; su 
aplinka ir energija susijusių problemų; su 
senėjimu susijusių problemų ir 
demografinių pokyčių; technologinės 
transformacijos ir inovacijų poreikių; ir 
pajamų nelygybės bei socialinės 
segregacijos. Dėl sudėtingo ir tarpusavyje 
susijusio šių problemų pobūdžio, siekiant 
užtikrinti sėkmę, privaloma integruoti 
kelių sektorių ir įvairių plotmių 
sprendimus. 
1.6.2. Todėl pasinaudojant BNR 
numatytais fondais, skirtingas ES lėšas 
galima sutelkti į integruotus finansavimo 
paketus, kurie būtų pritaikyti konkretiems 
vietos ir regionų poreikiams.
1.6.3. Kurdamos savo strategijas ir  
programas, kuriomis siekiama nustatyti 
tinkamiausias intervencijas, valstybės 
narės ir regionai privalo atkreipti 
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ypatingą dėmesį į vyraujančias teritorines, 
struktūrines ir institucines ypatybes, pvz., 
svarstomo regiono ryšius, užimtumo 
modelius ir darbo jėgos judumą; kaimo ir 
miesto ryšius, atskirų sektorių vietos 
tarpusavio sąsajas, kultūros paveldą, 
senėjimą ir demografinius pokyčius ir kt.
1.6.4. Valstybės narės ir regionai privalo 
analizuoti didžiuosius socialinius 
uždavinius, su kuriais tenka susidurti. 
Spręsdami šiuos uždavinius jie taip pat 
privalo 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 svarstomos valstybės narės 
ar regiono sąlygomis. 
1.6.5. Siekdamos skatinti geras politikos 
kryptis, pritaikytas konkretaus regiono 
poreikiams, valstybės narės ir regionai 
privalo toliau tobulinti integruotą 
teritorinį požiūrį, taikomą kuriant ir 
vykdant politiką, ir atsižvelgti į svarbius 
aplinkybių aspektus, tačiau dėmesį 
sutelkti į šiuos pagrindinius veiksnius:
a) regionų galimybių ir pajėgumų vystyti 
strategiją „Europa 2020“ vertinimą; 
b) su vystymusi susijusių regionui 
tenkančių uždavinių ir jo galimybių juos 
spręsti vertinimą;
c) tinkamos teritorinės skalės ir 
aplinkybių, į kurias reikia atsižvelgti 
kuriant ir vykdant politiką, apsvarstymą 
laikantis subsidiarumo principo;
d) daugiapakopio valdymo tvarkos, 
būtinos, siekiant veiksmingai vykdyti 
politiką, kūrimą;
e) tinkamų rezultatų ir rezultatų rodiklių, 
taikytinų stebint ir vertinant politiką, 
pasirinkimą.

2. BNR numatytų fondų ir kitų ES 
politikos krypčių priemonių sąveika ir 
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koordinavimas

2.1. Įvadas
2.1.1. Siekiant kuo geresnių tvaraus 
ekonomikos 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 ES teritorinės plėtros. Tuo 
taip pat privalo pasižymėti geresnis 
Sąjungos biudžeto ir valstybių narių 
nacionalinių, regioninių ir vietos biudžetų 
koordinavimas, bendrų politikos prioritetų 
finansavimas, taip pat geresnis 
vertikalusis ES ir nacionalinių bei 
regioninių institucijų bendradarbiavimas.
2.1.2. Sąveika ir koordinavimas nėra 
vienas viskam tinkamas sprendimas. 
Todėl reikia išsamiau išanalizuoti 
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 privalo 
užtikrinti BNR numatytų fondų remiamų 
intervencijų ir kitų ES politikos krypčių 
tikslų nuoseklumą programavimo ir 
įgyvendinimo etapais. Todėl valstybės 
narės ir regionai turi siekti:
a) nustatyti ir naudotis skirtingų Sąjungos 
priemonių papildomumu nacionaliniu ir 
regioniniu lygmeniu, ir planavimo etapu, 
ir įgyvendinant; 
b) optimizuoti esamas ir, jei reikia, kurti 
naujas struktūras , kuriomis sudaromos 
sąlygos strategiškai nustatyti skirtingų 
priemonių ir struktūrų, skirtų koordinuoti 
nacionaliniu lygmeniu, prioritetus, 
vengiama veiklos dubliavimo ir 
nustatomos sritys, kurioms reikia 
papildomos finansinės paramos;
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c) visiškai išnaudoti galimybes sujungti 
skirtingų priemonių paramą, siekiant 
remti konkrečius veiksmus ir glaudžiai 
dirbti su tais, kurie yra atsakingi už kitų 
nacionalinių priemonių taikymą, siekiant 
suteikti naudos gavėjams nuoseklaus ir 
kryptingo finansavimo galimybių.

2.2. Programa „Horizontas 2020“
2.2.1. Labai svarbu stiprinti sanglaudos 
politikos ir programos „Horizontas 2020“ 
sąveiką bei papildomumą ir aiškiai atskirti 
jų intervencijos sritis.
2.2.2. Visų pirmą valstybės narės ir 
regionai privalo sukurti nacionalinę arba 
regioninę mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategiją, kuria pagal Nacionalinę 
reformų programą siekiama pažangiosios 
specializacijos. Šias strategijas privaloma 
kurti 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 
institucijas, vietos pramonės atstovus ir 
socialinius partnerius. Prieinamumo ir 
aplinkos bei paslaugų be kliūčių požiūriu 
neįgaliesiems atstovaujantys 
suinteresuotieji subjektai turėtų dalyvauti 
kuriant inovacijų strategijas, kuriomis 
atspindimi pagyvenusių žmonių poreikiai 
idėjos „skirta visiems“ skatinimo 
atžvilgiu. Tokiomis inovacijų strategijomis 
privaloma atsižvelgti ir į veiksmus 
rengiant programą „Horizontas 2020“, ir 
į tolesnius veiksmus..
2.2.3. Veiksmai rengiant programą, skirti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veikėjų 
dalyvavimui programos „Horizontas 
2020“ projektuose rengti, bus tobulinami 
stiprinant gebėjimus. Privaloma stiprinti 
programos „Horizontas 2020“ 
nacionalinių informacijos centrų ir BNR 
numatytų fondų valdymo institucijų 
bendravimą ir bendradarbiavimą, ypač 
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programos „Horizontas 2020“ galutinio 
sąrašo projektų, kurie dėl išteklių 
trūkumo nebuvo finansuojami, atžvilgiu.
2.2.4. Tolesniais veiksmais privaloma 
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 parodomosioms vietovėms, 
idėjai įrodyti, finansavimui ankstyvuoju 
etapu gauti, inkubacinėms priemonėms, 
tam tikriems pramonės ir technologijų 
perkėlimo pajėgumams ir grupėms.
2.2.5. Privaloma teikti bendrą paramą 
nacionalinės ir regioninės valdžios 
institucijoms, siekiant parengti ir 
įgyvendinti tokias strategijas, kurias gali 
sudaryti: parama bendro Europai svarbių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
infrastruktūrų finansavimo galimybėms 
nustatyti; tarptautinio bendradarbiavimo 
skatinimas, metodinė parama pasitelkiant 
tarpusavio vertinimus, gerosios patirties 
mainai ir mokymai įvairiuose regionuose.
2.2.6. Valstybės narės ir regionai privalo 
apsvarstyti šias papildomas priemones, 
kuriomis siekiama išnaudoti visas 
valstybių narių ir regionų galimybes 
pažangos ir inovacijų atžvilgiu, siekiant 
papildyti ir kurti sąveiką su programa 
„Horizontas 2020“:
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;
c) kurti „EMTE katedrą“, siekiant 
pritraukti išskirtinius mokslininkus; ir
 ir
d) remti tyrėjų ir inovacijų kūrėjų 
galimybes prisijungti prie tarptautinių 
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tinklų.

2.3. Programa LIFE
2.3.1. Kai įmanoma, privaloma išnaudoti 
sąveiką su Sąjungos politikos 
priemonėmis (ir 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 ekonomikos 
augimo tikslų, kreipiant daugiau dėmesio 
į temines sritis ir stiprinant tvaraus 
vystymosi principą, 2.3.1. papunktyje 
nurodyta sąveika yra neatskiriama nuo 
BNR numatytų fondų reguliavimo 
pagrindų.
2.3.3. Privaloma 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). Privaloma užtikrinti derinimą 
su programa LIFE, remiant papildomojo 
pobūdžio projektus, taip pat skatinant 
taikyti programa LIFE grindžiamus 
sprendimus, metodus ir požiūrius.
2.3.4. Privaloma skatinti atlikti poveikio 
aplinkai vertinimus, tvarumo poveikio 
vertinimus, strateginius aplinkos 
vertinimus ir taikyti kitas susijusias 
priemones, ypač sprendžiant aplinkos bei 
paslaugų be kliūčių kokybės ir plėtimo 
klausimą, siekiant, kad vykdant teritorinį 
planavimą (įskaitant makroregionines 
strategijas) ir priimant sprendimus 
regioniniu bei vietos lygmeniu būtų 
atsižvelgiama į biologinės įvairovės 
mažėjimą ir klimato kaitos poveikį.
2.3.5. Valstybės narės ir regionai, 
siekdami sukurti ekologiškesnę 
ekonomiką, privalo skatinti kurti 
ekologišką infrastruktūrą, diegti 
ekologiškas inovacijas ir taikyti 
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naujoviškas technologijas.
2.3.6. Gebėjimų stiprinimas yra išankstinė 
sąlyga, siekiant įgyvendinti šiuos 
veiksmus; stiprinant gebėjimus privaloma 
sustiprinti vietos bei regioninių institucijų 
ir partnerių potencialą, taip pat ugdyti jų 
įgūdžius.
2.3.7. Atsižvelgiant į tai, kad su aplinka 
susijusiais iššūkiais nepaisoma 
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 bei gerąja praktika 
būtų labai prisidedama siekiant su 
aplinka ir klimato kaita susijusių tikslų.
2.3.8. Be to, BNR numatytų fondų 
finansavimą privaloma koordinuoti 
remiantis naujiems rinkos dalyviams 
skirto rezervo programa „NER300“, kuria 
naudojamos pajamos, gautos aukcionuose 
pardavus leidimus pagal Bendrijos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą1.

2.4. Programa „Erasmus visiems“
2.4.1. Siekiant kuo labiau padidinti 
investavimo į žmones poveikį, reikia 
stiprinti BNR numatytų fondų ir 
programos „Erasmus visiems“ sąveiką. 
Investuojant į žmones ir taip prisidedant 
prie ekonomikos augimo ir gerovės, bus 
teikiama daug naudos atskiriems 
asmenims ir visai visuomenei. Programa 

                                               
1 OL L 290, 2010 11 6, p. 39–48 2010/670/ES: 2010 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi 
komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį 
saugojimą, taip pat inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo pagal Europos 
Parlamento i r  Tarybos direktyva 2003/87/EB nustatytą Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, finansavimo kriterijai ir priemonės (2010/670/ES) OL L 275, 
2003 10 25, p. 32–46.
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„Erasmus visiems“ remiami tik 
tarptautiniai projektai, o į sanglaudos 
politiką įtrauktas aiškiai pastebimas 
regioninis aspektas. Valstybės narės ir 
regionai raginami išbandyti bendraujant 
tarptautiniu lygmeniu ir pasitelkiant 
programą „Erasmus visiems“ sukurtas 
priemones bei metodus ir po to 
pasinaudojant BNR numatytais fondais 
pritaikyti juos savo teritorijoje.
2.4.2. Komisija ir valstybės narės privalo 
užtikrinti veiksmingą koordinavimą tarp 
sanglaudos politikos ir programos 
„Erasmus visiems“, aiškiai atskiriant 
investicijų rūšis ir remiamas tikslines 
grupes.  Programos „Erasmus visiems“ 
parama bus sutelkiama į tarptautinį 
studentų, jaunimo ir darbuotojų judumą 
mokymosi tikslais be kliūčių, nepaisant jų 
negalios, į strategines visos Europos 
organizacijų ir institucijų partnerystes ir į 
veiksmus, kuriais remiamas politikos 
vystymas ir įgyvendinimas. Pagrindinės 
sanglaudos politika numatomos 
prioritetinės sritys bus švietimas, darbo 
rinkos mokymas, neįgalieji ir 
besimokančių suaugusiųjų judumas.
2.4.3. Be to, skatinant papildomas judumo 
ir veiklos, kuria atsižvelgiama į geriausią 
patirtį ir inovatyvius projektus, nustatytus 
pagal programą „Erasmus visiems“ ES 
lygiu, finansavimo priemones, bus 
pasiekti geresni rezultatai. Pagal šią 
programą įsteigtos nacionalinės 
agentūros gali prisidėti siekiant tokio 
koordinavimo.

2.5. Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė ir transeuropiniai tinklai, 
energetikos ir telekomunikacijų tinklai
2.5.1. Siekiant padidinti Europos pridėtinę 
vertę ir užtikrinti, kad vietos, regioniniu 
bei nacionaliniu lygmenimis ir visoje 
Europoje bus numatytos optimalios 
skirtingų rūšių infrastruktūrų (transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų) jungtys, 
ERPF, Sanglaudos fondas, 
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transeuropiniai tinklai ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė turi būti 
planuojami glaudžiai bendradarbiaujant.
Užtikrinti didžiausią finansavimą Europos 
ir bendrosios rinkos masto projektams, 
ypač susijusiems su prioritetiniais 
transporto, energetikos ir skaitmeniniais 
tinklais. 
2.5.2. Taip kaip nacionalinę 
infrastruktūrą reikia planuoti nuosekliai, 
tiek atsižvelgiant į kuriamas Sąjungos 
tarpvalstybines jungtis, tiek kuriant 
skirtingų regionų jungtis valstybėje 
narėje, planus privaloma grįsti realia ir 
numatoma transporto paklausa ir jais 
nustatyti trūkstamas jungtis ir kliūtis. 
Investuojant į regionų ryšius su visa 
apimančiu susisiekimo tinklu ir 
pagrindiniu transeuropiniu transporto 
infrastruktūros tinklu (TEN-T) privaloma 
užtikrinti, kad miesto ir kaimo vietovės 
gaus naudos iš didžiaisiais tinklais 
kuriamų galimybių.
2.5.3. Skirstant daugiau nei tam tikrai 
valstybei narei poveikio turinčias 
investicijas pagal svarbą, privaloma 
atsižvelgti į TEN-T planavimą, siekiant, 
kad ERPF ir Sanglaudos fondo 
investicijos į transporto infrastruktūrą 
visiškai atitiktų TEN-T gaires, kuriomis 
nustatomi Sąjungos transporto prioritetai, 
įskaitant šiuos: kurti prieinamumą 
pagyvenusiems žmonėms riboto judumo 
asmenims ir neįgaliems keleiviams, spręsti 
klimato kaitos uždavinius, toliau plėtoti 
integruotą TEN-T tinklą ir daugiarūšio 
vežimo koridoriaus idėją.
2.5.4. Komisijos baltojoje knygoje dėl 
transporto1 pateikiama konkurencingos ir 
ištekliams tausios transporto sistemos 
vizija, kuria pabrėžiama, kad transporto 
sektoriuje būtina žymiai sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Turint omenyje BNR numatytus fondus, 

                                               
1  „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu 
grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ COM(2011) 144 final.
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tai reiškia, kad reikia sutelkti dėmesį į 
tvarias transporto priemones ir investuoti 
į sritis, kurios yra naudingiausios 
Europai, pvz., į transeuropinius tinklus. 
Nustačius, investicijos turėtų būti 
skirstomos pagal svarbą atsižvelgiant į jų 
indėlį į prieinamumą ir judumą be 
kliūčių, tvarumą, išmetamo šiltnamio 
dujas sukeliančių dujų kiekio mažinimą ir 
bendrą Europos transporto erdvę.

2.5.5. Valstybės narės ir regionai privalo 
sutelkti investicijas į naujos 
infrastruktūros kūrimą ir esamos 
infrastruktūros pajėgumų stiprinimą iš 
esmės ją modernizuojant.
2.5.6. Jūrų transporto atžvilgiu privaloma 
tobulinti uostus, kaip efektyvias 
įvažiavimo ir išvažiavimo vietas, juos 
visiškai integruojant į sausumos 
infrastruktūrą. Privaloma teikti 
pirmenybę projektams, susijusiems su 
patekimu į uostą ir susisiekimu su 
rajonais, nutolusiais nuo pakrantės. 
Vystant vidaus vandens kelių transportą 
privaloma stiprinti šių projektų įnašą 
kuriant tvarius Europos krovininio 
transporto tinklus.
2.5.7. Visų pirma privaloma siekti 
pasidalijamuoju valdymu valdomų ERPF 
bei Sanglaudos fondo ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės, kuri yra 
valdoma tiesiogiai, rengiant 
konkurencingą projektų atranką, 
investicijų į infrastruktūrą papildomumo. 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
bus finansuojami pagrindinio tinklo 
projektai (strategiškai svarbiausios visa 
apimančio susisiekimo tinklo dalys), 
kuriais teikiama didžiausia Europos 
pridėtinė vertė ir kuriuos TEN-T atžvilgiu 
sudėtingiausia įgyvendinti – trūkstamos 
tarpvalstybinės jungtys, pagrindinės 
kliūtys ir daugiarūšiai režimai. 
Sanglaudos fondo lėšos bus telkiamos 
Europai labai naudingiems projektams, 
kuriais, remiant TEN-T infrastruktūrą, 
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siekiama pašalinti transporto tinklų 
kliūtis tiek pagrindiniame, tiek visa 
apimančiame susisiekimo tinkle. 
2.5.8. Sanglaudos ir struktūrinių fondų 
lėšos bus teikiamos vietos ir regioninėms 
infrastruktūrų ir jų jungčių su 
prioritetiniais Sąjungos tinklais kūrimui 
taip pat ir energetikos bei 
telekomunikacijų srityse.
2.5.9. Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė yra papildoma Sanglaudos ir 
struktūriniams fondams, nes ja 
prisidedama siekiant regioninio ir vietos 
infrastruktūros tobulinimo tikslų, taip 
siekiant suteikti daugiausiai pridėtinės 
vertės veikiančiai, integruotai bendrajai 
rinkai ir socialinei, ekonominei bei 
teritorinei sanglaudai.

2.6. Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonė (PNPP), Europos kaimynystės 
ir partnerystės priemonė (EKPP), 
Europos plėtros fondas (EPF)
2.6.1. Privaloma stiprinti išorės priemonių 
ir sanglaudos politikos sąveiką, norint 
veiksmingiau siekti daugialypių Sąjungos 
politikos tikslų. Visų pirma privaloma 
kurti sąveiką ir papildomumą Europos 
plėtros fondo, Pasirengimo narystei 
pagalbos priemonės ir Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
atžvilgiu.
2.6.2. Privaloma skirti daugiau dėmesio 
gilesnei teritorinei integracijai ir su 
teritoriniu bendradarbiavimu susijusios 
sanglaudos politikos veiklos ir Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
sąveikai. Galimybės kurti šių priemonių 
papildomumą stipriausios tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo veiklos atžvilgiu. Todėl 
valstybės narės ir regionai privalo 
užtikrinti, kad dabartinė veikla būtų 
susieta su naujai įsteigtomis Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, 
ypač atsižvelgiant į nevyriausybinių 
organizacijų, visų pirma skėtinių 
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organizacijų, gebėjimų stiprinimą, 
siekiant pasinaudoti fondais ir 
koordinuoti geriausią patirtį bei ja keistis.

3. BNR numatytų fondų koordinavimo 
sistema

3.1. Valstybės narės ir regionai privalo 
užtikrinti, kad BNR numatytų fondų 
finansuojamomis intervencijomis būtų 
kuriama sąveika ir kad supaprastinimu 
būtų sumažintos administracinės išlaidos 
ir našta.
3.2. Už BNR numatytų fondų 
panaudojimą atsakingos ministerijos ir 
valdymo institucijos privalo glaudžiai 
bendradarbiauti rengdamos, 
įgyvendindamos, stebėdamos ir 
vertindamos partnerystės susitarimus ir 
programas. Visų pirma jos privalo:
a) nustatyti intervencijos sritis, kuriose, 
siekiant šiame reglamente nurodytų 
teminių tikslų, BNR numatytus fondus 
galima derinti juos tarpusavyje papildant;
b) už vieną iš BNR numatytų fondų 
atsakingomis institucijomis skatinti kitų 
valdymo institucijų ir susijusių ministerijų 
dalyvavimą kuriant paramos sistemas, 
kuriomis siekiama užtikrinti paramos 
priemonių sąveiką ir išvengti jų 
dubliavimo;
c) įsteigti bendrus programų, kuriomis 
įgyvendinami BNR numatyti fondai, ir 
kitos bendros valdymo ir kontrolės tvarkos 
stebėsenos komitetus, siekiant sudaryti
paprastesnes sąlygas koordinuoti 
institucijas, atsakingas už BNR numatytų 
fondų įgyvendinimą;
d) pasinaudoti bendrais į pareiškėjus, 
paramos gavėjus ir vieno langelio 
principą orientuotais e. valdysenos 
sprendimais, siekiant teikti konsultacijas 
dėl kiekvieno iš BNR numatytų fondų 
teikiamos paramos galimybių;
3.3. Reikėtų įdiegti Europos stebėsenos 
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sistemą, skirtą BNR numatytų fondų 
įgyvendinimui ir pažangai, padarytai 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
stebėti, ir užtikrinti partnerių dalyvavimą, 
kaip nurodyta 5 straipsnyje.

4. Teritorinio (tarpvalstybinio, 
tarptautinio ir tarpregioninio) 
koordinavimo prioritetai

4.1. Bendradarbiaujant galima sukurti 
didelių regioninės plėtros, darbo vietų 
kūrimo ir sanglaudos galimybių, kuriomis 
siekiama toliau nei administracinės sienos 
ir bandoma įveikti gamtines. 
Bendradarbiavimas grindžiamas bendrais 
poreikiais bendroje teritorijoje dažnai 
būna pats veiksmingiausias. 
4.2. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
kuriamas suvokiant, kad daugelio iššūkių 
nesustabdo administracinės sienos. 
Siekiant veiksmingai reaguoti, reikia 
atitinkamu teritoriniu lygmeniu imtis 
bendrų veiksmų ir dalytis žiniomis. 
4.3. Be to, pasienio regionų turimą 
potencialą galima išnaudoti taikant 
vietines paramos priemones.
4.4. Dviem dabartinėmis 
makroregioninėmis strategijomis buvo 
pramintas takas tinkamu teritoriniu 
lygmeniu suburti suinteresuotąsias 
bendrai veiklai. Įgyvendinant strategijas 
padidėjo suvokimas, kad, siekiant kovoti 
su problemomis, kurių negali išspręsti 
viena valstybė narė, pvz., Baltijos jūros ar 
Dunojaus valymas, būtina 
bendradarbiauti. Makroregionines 
strategijas ir kitų formų teritorinį 
bendradarbiavimą galima remti ERPF bei 
ESF, o programose privaloma nustatyti 
konkrečias paramos makroregioninėms 
strategijoms sąlygas.
4.5. Kova su kliūtimis turi būti BNR 
numatytų fondų programavimo dalis – į 
dabartinius makroregioninių strategijų 
tikslus privaloma atsižvelgti atliekant 
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poreikių analizę ir nustatant susijusių 
veiklos programų tikslus nuo planavimo 
etapo. Šios strategijos nebus visiškai 
išnaudotos, kol makroregioninių 
strategijų tikslai susijusiuose regionuose 
ir valstybėse narėse nebus strateginio 
sanglaudos politikos programų planavimo 
dalis.
4.6. Valstybės narės ir regionai taip pat 
privalo užtikrinti, kad teritorinio 
bendradarbiavimo programomis būtų 
veiksmingai prisidedama siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Valstybės narės ir regionai gali skatinti 
bendradarbiauti, taip pat išbandyti ir 
pateikti naujus sprendimus, užtikrindami, 
kad bendradarbiaujant remiami didieji 
politikos tikslai. Jei reikia, teritorinį 
bendradarbiavimą privaloma taikyti 
siekiant sutelkti skirtingų valstybių 
politikos formuotojus bendroms 
problemoms spręsti.
4.7. Valstybės narės ir regionai privalo 
suvokti teritorinio bendradarbiavimo 
programas, pirmiausia kaip naudingas 
priemones, kuriomis siekiama įveikti 
bendradarbiavimo kliūtis ir kuriomis 
atitinkamai būtų remiami nacionalinės ir 
regioninės politikos tikslai, turintys 
poveikio ne tik programos įgyvendinimo 
srityje.

Or. EN

Pagrindimas

Negalima veiksmingai įgyvendinti partnerystės ir stebėsenos principų nesuteikiant 
partneriams įgaliojimų, ypač tiems, kurie turi ribotus žmogiškuosius ir finansinius išteklius.
Siekiant įvertinti numatytus veiksmus ir investicijas, reikia atlikti specialius poveikio 
vertinimus prieinamumo atžvilgiu. Šiuo atveju, be jokių abejonių, prieinamumą reikia įtraukti 
į privalomų kriterijų sąrašą, siekiant nustatyti tvarų investavimą, ypač senėjančios 
visuomenės atžvilgiu. Idėją „skirta visiems“, kaip investiciją į ateitį, taip pat reikėtų taikyti 
siekiant prieinamumo ir skatinant vertinimo metodą.
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