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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

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

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

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

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

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

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai;

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis, 
remdamasi savo nacionaline reformų 
programa. Šia partneryste siekiama 
laikytis daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Valstybės narės turėtų
užtikrinti, kad rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant partnerystės sutartis bei 
programas partneriai dalyvautų nuosekliai;

Or. en
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Pagrindimas

Nesant konkrečių pasiūlymų dėl elgesio kodekso, tokios priemonės pateikimo priežastys, jos 
tikslai ir pobūdis yra neaiškūs.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija deleguotuoju aktu turėtų 
patvirtinti Bendrą strateginę programą, 
kurioje pagal Sąjungos tikslus nustatomi 
pagrindiniai BSP fondų veiksmai, kad 
valstybėms narėms ir regionams būtų 
nurodyta aiškesnė strateginė programavimo 
kryptis. Bendra strategine programa turėtų 
būti sudarytos palankesnės sąlygos 
koordinuoti Sąjungos intervenciją pagal 
BSP fondus ir kitas susijusias Sąjungos 
politikos sritis, ir priemones sektorių ir 
teritoriniu lygmenimis;

(14) Turėtų būti patvirtinta Bendra 
strateginė programa, kurioje pagal 
Sąjungos tikslus nustatomi pagrindiniai 
BSP fondų veiksmai, pateikiami kaip 
rekomendacijos, kad valstybėms narėms ir 
regionams būtų nurodyta aiškesnė 
strateginė programavimo kryptis. Bendra 
strategine programa turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos koordinuoti Sąjungos 
intervenciją pagal BSP fondus ir kitas 
susijusias Sąjungos politikos sritis, ir 
priemones sektorių ir teritoriniu 
lygmenimis;

Or. en
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Pagrindimas

Nuostatas, kurias pasiūlyta įtraukti į BSP, turėtų priimti Europos Parlamentas ir Taryba 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta
Bendra strategine programa kiekviena 
valstybė narė, bendradarbiaudama su 
partneriais ir Komisija, turėtų parengti 
partnerystės sutartį. Partnerystės sutartimi 
Bendroje strateginėje programoje 
nustatytos sudedamosios dalys turėtų būti 
priderintos prie nacionalinių sąlygų ir 
nustatyti tvirti įsipareigojimai BSP fondų 
programomis siekti Sąjungos tikslų;

(16) remdamasi Bendra strategine 
programa kiekviena valstybė narė, 
bendradarbiaudama su partneriais ir 
Komisija, turėtų parengti partnerystės 
sutartį remdamasi savo nacionaline 
reformų programa. Partnerystės sutartimi 
Bendroje strateginėje programoje 
nustatytos sudedamosios dalys turėtų būti 
priderintos prie nacionalinių sąlygų ir 
nustatyti tvirti įsipareigojimai BSP fondų 
programomis siekti Sąjungos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos esminės 
sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante sąlygas. 
Tai, ar šios ex ante sąlygos įvykdytos, 
turėtų vertinti Komisija, atlikdama 
partnerystės sutarties ir programų 
vertinimą. Neįvykdžius ex ante sąlygos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
sustabdyti mokėjimus programai;

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos esminės 
sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante sąlygas ir 
jų įvykdymo kriterijus. Tokios ex ante 
sąlygos turėtų būti susijusios su fondų 
indėlio veiksmingumu taikytinais 
investavimo atvejais. Tai, ar šios ex ante
sąlygos įvykdytos, turėtų vertinti Komisija, 
atlikdama partnerystės sutarties ir 
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programų vertinimą, deramai
atsižvelgdama į ankstesnę patirtį ir padėtį 
konkrečioje valstybėje narėje. 
Neįvykdžius ex ante sąlygos, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai sustabdyti 
mokėjimus programai;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų nustatyti 
veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti jį 
2019 m., pasiekus veiklos rezultatų plane 
nustatytų orientyrų. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programos yra 
įvairialypės ir įgyvendinamos daugiašaliu 
pagrindu, todėl joms veiklos lėšų rezervas 
neturėtų būti nustatomas. Nepasiekus 
didelės orientyrų arba tikslų dalies, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
sustabdyti mokėjimus programai arba 
programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba neveiksmingai;

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Programos 
veiklos rezultatų planas turėtų apimti 
plataus užmojo, bet realius tikslus ir 
orientyrus ir jame turėtų būti deramai 
atsižvelgta į konkrečias aplinkybes ir 
valstybės narės numatytų intervencijų 
pobūdį. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, turėtų atlikti veiklos 
rezultatų peržiūrą du kartus per programos
laikotarpį konkrečiais metais, kuriuos 
valstybė narė ir Komisija turi abipusiškai 
suderinti. Reikėtų nustatyti veiklos lėšų 
rezervą ir paskirstyti jį konkrečiais metais, 
kuriuos valstybė narė ir Komisija 
abipusiškai suderino, pasiekus veiklos 
rezultatų plane nustatytų orientyrų. 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
programos yra įvairialypės ir 
įgyvendinamos daugiašaliu pagrindu, todėl 
joms veiklos lėšų rezervas neturėtų būti 
nustatomas. Nepasiekus didelės orientyrų 
arba tikslų dalies, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė sustabdyti mokėjimus 
programai arba programavimo laikotarpio 
pabaigoje pritaikyti finansines pataisas, kad 
būtų užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas 
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nebūtų naudojamas išlaidžiai arba 
neveiksmingai. Komisija turėtų atsižvelgti 
į visus ekonominių ir socialinių 
aplinkybių pokyčius, galinčius neigiamai 
paveikti orientyrų arba tikslų 
įgyvendinimo rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys, 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP fondų 
paramą būtų galima perskirstyti šalies 
ekonominėms problemoms spręsti. Šis 
procesas turi būti laipsniškas ir prasidėti 
nuo partnerystės sutarties ir programų 
keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP 
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys
padės užtikrinti, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP fondų 
paramą būtų galima perskirstyti šalies 
ekonominėms problemoms spręsti 
atsižvelgiant į jos nacionalinę reformų 
programą;
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atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kad kuo daugiau dėmesio būtų 
skiriama strategijos „Europa 2020“ 
rezultatams ir jos tikslų bei uždavinių 
įgyvendinimui, penki procentai išteklių, 
skirtų investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslui, turėtų būti 
atidėta kaip kiekvieno fondo ir kiekvienos 
valstybės narės regionų kategorijos veiklos 
lėšų rezervas;

(58) kad kuo daugiau dėmesio būtų 
skiriama strategijos „Europa 2020“ 
rezultatams ir jos tikslų bei uždavinių 
įgyvendinimui, 0,1 proc. išteklių, skirtų 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo
vietų kūrimą tikslui, turėtų būti atidėta kaip 
kiekvieno fondo ir kiekvienos valstybės 
narės regionų kategorijos veiklos lėšų 
rezervas;

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai neturėtų 
būti perkeliami tarp mažiau išsivysčiusių, 
pereinamojo laikotarpio ir labiau 
išsivysčiusių regionų, išskyrus tinkamai 
pagrįstas aplinkybes, susijusias su vieno 
arba kelių teminių tikslų įgyvendinimu, ir 
ne daugiau kaip 2 proc. viso tos kategorijos 
regionui skirto asignavimo;

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai neturėtų 
būti perkeliami tarp mažiau išsivysčiusių, 
pereinamojo laikotarpio ir labiau 
išsivysčiusių regionų, išskyrus tinkamai 
pagrįstas aplinkybes, susijusias su vieno 
arba kelių teminių tikslų įgyvendinimu, ir 
ne daugiau kaip 6 proc. viso tos kategorijos 
regionui skirto asignavimo;

Or. en
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Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl elgesio kodekso, susijusio su 
tikslais ir kriterijais, pagal kuriuos būtų 
įgyvendinama partnerystė, tvirtinama 
Bendra strateginė programa ir nustatomi 
šie dalykai: papildomos augimo ir 
konkurencingumo rezervo skirstymo 
taisyklės, vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimo vietovės ir gyventojų 
skaičiaus apibrėžtys, išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių (ex ante vertinimas, 
išlaidų tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai, paramos derinimas, turto 
perdavimas ir valdymas, mokėjimo 
prašymai ir metinių finansavimo dalių 
kapitalizavimas), veiksmams, iš kurių 
gaunama pajamų, taikomos fiksuoto dydžio 
sumos apibrėžtis, valstybių narių 
atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 
ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
valdymo patikinimo deklaracijos pavyzdys, 
valdymo ir kontrolės sistemos valdymas, 
nacionalinio audito sąlygos, valdančiųjų ir 
tvirtinančiųjų institucijų akreditavimo 
kriterijai, bendrai priimtinos duomenų 
laikmenos, taikytinas finansinės pataisų 
dydis, priedų pakeitimai ir konkrečios 
priemonės, reikalingos norint palengvinti 
perėjimą nuo Reglamento (EB) Nr. 
1083/2006 taikymo. Komisija taip pat 
turėtų būti įgaliota iš dalies keisti I ir IV 
priedus, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais;

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl papildomų augimo ir 
konkurencingumo rezervo skirstymo 
taisyklių, preliminarių vietos plėtros 
strategijų įgyvendinimo vietovės ir 
gyventojų skaičiaus apibrėžčių, išsamių
taisyklių dėl finansinių priemonių (ex ante
vertinimas, išlaidų tinkamumas finansuoti, 
neremiamos veiklos tipai, paramos 
derinimas, turto perdavimas ir valdymas, 
mokėjimo prašymai ir metinių finansavimo 
dalių kapitalizavimas), veiksmų, iš kurių 
gaunama pajamų, taikomos fiksuoto dydžio 
sumos apibrėžties, valstybių narių 
atsakomybės už pranešimą apie 
pažeidimus ir neteisėtai išmokėtų sumų 
susigrąžinimą, valdymo patikinimo 
deklaracijos pavyzdžio, valdymo ir 
kontrolės sistemos valdymo, nacionalinio 
audito sąlygų, valdančiųjų ir tvirtinančiųjų 
institucijų akreditavimo kriterijų, bendrai 
priimtinų duomenų laikmenų, taikytino
finansinių pataisų dydžio, priedų pakeitimų
ir konkrečių priemonių, reikalingų norint 
palengvinti perėjimą nuo Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 taikymo. Komisija taip pat 
turėtų būti įgaliota iš dalies keisti I ir IV 
priedus, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais;

Or. en
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Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai: dėl visų BSP fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos partnerystės sutartys, 
skirstomas veiklos lėšų rezervas ir dėl 
valstybių narių ekonominės politikos 
sustabdomi mokėjimai; dėl fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos veiksmų programos 
ir didelės apimties projektai, sustabdomi 
mokėjimai ir atliekamos finansinės 
pataisos;

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai: dėl visų BSP fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos abipusiškai 
suderintos partnerystės sutartys, 
skirstomas veiklos lėšų rezervas ir dėl 
valstybių narių ekonominės politikos 
sustabdomi mokėjimai; dėl fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos veiksmų programos 
ir didelės apimties projektai, sustabdomi 
mokėjimai ir atliekamos finansinės 
pataisos;

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) Bendra strateginė programa –
dokumentas, kuriuo pagal Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslus ir uždavinius nustatomi 
pagrindiniai BSP fondų veiksmai: 
kiekvienam teminiam tikslui nustatomi 
pagrindiniai veiksmai, pateikiami kaip 
rekomendacijos, į kurias kiekvienas BSP 
fondas turi atsižvelgti remdamasis 
investiciniais prioritetais, ir BSP fondų 
programavimo nuoseklumo ir atitikties 
valstybių narių ir Sąjungos ekonomikos ir 
užimtumo politikai užtikrinimo priemonės;

Or. en
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Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 24 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) ex ante sąlyga – konkrečiai ir 
tiksliai iš anksto apibrėžtas ypatingos 
svarbos veiksnys, esantis būtina sąlyga 
veiksmingam ir našiam bet kurio BSP 
fondo lėšomis finansuotinos investicijos 
konkretaus turinio įgyvendinimui, yra iš 
tikrųjų su šiuo procesu susijęs ir daro jam 
tiesioginį poveikį.

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

10. Vykdydamos atitinkamas su BSP 
fondais susijusias funkcijas, Komisija ir 
valstybės narės siekia mažinti paramos 
gavėjams ir nacionalinėms, regioninėms 
ir vietos valdžios ir viešojo sektoriaus 
institucijoms, veikiančioms skirtingais 
administravimo lygmenimis kaip 
vadovaujančiosios institucijos, tenkančią 
administracinę naštą.

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 140 
straipsnį, rengiant Europos elgesio 
kodeksą, kuriame nustatomi tikslai ir 
kriterijai, skirti padėti įgyvendinti 
partnerystės principą ir sudaryti sąlygas 
valstybėms narėms dalytis informacija, 
patirtimi, rezultatais ir gerąja patirtimi.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nesant konkrečių pasiūlymų dėl elgesio kodekso, tokios priemonės pateikimo priežastys, jos 
tikslai ir pobūdis yra neaiškūs.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Prieinamumas neįgaliesiems

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
visais programų rengimo ir įgyvendinimo 
etapais būtų laikomasi jų prieinamumo 
neįgaliesiems reikalavimo.

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima skatinti darnų, 
subalansuotą ir tvarų Sąjungos vystymąsi, 
Bendra strategine programa pagal Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 

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

strategijos tikslus ir uždavinius nustatomos 
rekomendacijos dėl BSP fondų 
pagrindinių veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 11 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pagal kiekvieną teminį tikslą nustatomi 
kiekvieno BSP fondo remtini pagrindiniai 
veiksmai;

(a) pagal kiekvieną teminį tikslą 
nustatomos rekomendacijos dėl kiekvieno 
BSP fondo remtinų pagrindinių veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 11 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kiekvieno BSP fondo 
bendradarbiavimo veiklos prioritetinės 
sritys, kai tinkama, atsižvelgiant į 
makroregionines ir jūrų baseinų strategijas;

(d) kiekvieno BSP fondo 
bendradarbiavimo veiklos prioritetinės 
sritys, kai tinkama, atsižvelgiant į 
makroregionines ir jūrų baseinų strategijas 
pagal valstybių narių prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 12 straipsnis



PE486.190v01-00 16/42 PA\897903LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priėmimas ir peržiūra
Išbraukta.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotąjį aktą pagal 142 straipsnį dėl 
Bendros strateginės programos per 3 
mėnesius nuo šio reglamento priėmimo.
Jeigu Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija iš esmės 
pasikeičia, Komisija Bendrą strateginę 
programą peržiūri ir, kai tinkama, 
deleguotuoju aktu pagal 142 straipsnį 
priima atnaujintą bendrą strateginę 
programą.

Per 6 mėnesius nuo atnaujintos Bendros 
strateginės programos priėmimo valstybės 
narės, kai reikia, teikia savo partnerystės 
sutarčių ir programų pakeitimus, kad 
užtikrintų jų derėjimą su atnaujinta 
bendra strategine programa.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatas, kurias pasiūlyta įtraukti į BSP, turėtų priimti Europos Parlamentas ir Taryba 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 14 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(i) netolygumų ir vystymosi poreikių 
analizė atsižvelgiant į Bendroje strateginėje 
programoje nustatytus teminius tikslus ir 
pagrindinius veiksmus, pateiktus kaip 
rekomendacijos, konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose pagal Sutarties 121 
straipsnio 2 dalį ir atitinkamose Tarybos 
rekomendacijose, priimtose pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį, nustatytus uždavinius
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uždavinius; atsižvelgiant į valstybių narių 
nacionalines reformų programas;

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 14 straipsnio pirmos pastraipos a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(v) pagrindinės bendradarbiavimo 
prioritetinės sritys, atsižvelgiant, kai 
tinkama, į makroregionines ir jūrų baseinų 
strategijas;

(v) pagrindinės bendradarbiavimo 
prioritetinės sritys, atsižvelgiant, kai 
tinkama, į makroregionines ir jūrų baseinų 
strategijas pagal valstybės narės 
prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 14 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) tvarka, kuria užtikrinamas integruotas 
BSP fondų paramos naudojimas 
teritoriniam miestų, kaimų, pakrančių 
ir žuvininkystės vietovių, taip pat 
vietovių, kurioms būdingi tam tikri 
teritoriniai ypatumai, vystymuisi, visų 
pirma 28, 29 ir 99 straipsnių 
įgyvendinimo tvarka ir, kai tinkama, 
taip pat pateikiamas miestų, kurie 
dalyvauja ERPF reglamento 7 
straipsnyje nurodytoje miestų plėtros 
programoje, sąrašas;

(ii) tvarka, kuria užtikrinamas integruotas 
BSP fondų paramos naudojimas 
teritoriniam miestų, kaimų, pakrančių 
ir žuvininkystės vietovių, taip pat 
vietovių, kurioms būdingi tam tikri 
teritoriniai ypatumai, vystymuisi, visų 
pirma 28, 29 ir 99 straipsnių 
įgyvendinimo tvarka ir, kai tinkama, 
taip pat pateikiamas preliminarus 
miestų, kurie dalyvauja ERPF 
reglamento 7 straipsnyje nurodytoje 
miestų plėtros programoje, sąrašas;

Or. en



PE486.190v01-00 18/42 PA\897903LT.doc

LT

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 14 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) integruotą požiūrį tenkinant specifinius 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikius, ypač daug 
dėmesio skiriant atkreipiant marginalioms 
bendruomenėms, įskaitant, kai tinkama, 
preliminarų lėšų paskirstymą 
atitinkamiems BSP fondams;

(c) integruotą požiūrį tenkinant specifinius 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo ir nedarbo, arba tikslinių 
grupių, kurios patiria didžiausią 
diskriminavimo arba socialinės atskirties 
riziką, poreikius, ypač daug dėmesio 
skiriant neįgaliesiems ir marginalioms 
bendruomenėms, įskaitant, kai tinkama, 
preliminarų lėšų paskirstymą 
atitinkamiems BSP fondams;

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 14 straipsnio pirmos pastraipos d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą dėl partnerystės sutarties 
patvirtinimo ne vėliau kaip per šešis
mėnesius nuo tos dienos, kai valstybė narė 

2. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą dėl partnerystės sutarties 
elementų, nurodomų 14 straipsnio a 
punkto iii–iv ir vi–vii papunkčiuose ir d 
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ją pateikė, jeigu į Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta. Partnerystės sutartis 
įsigalioja ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 
1 d.

punkto i–iii papunkčiuose, patvirtinimo ne 
vėliau kaip per keturis mėnesius nuo tos 
dienos, kai valstybė narė ją pateikė, jeigu į 
Komisijos pastabas buvo tinkamai 
atsižvelgta. Partnerystės sutartis įsigalioja 
ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, vadovaudamosi 
konkretiems fondams taikomomis 
taisyklėmis, teikdamos paramą daugiausia 
dėmesio skiria veiksmams, teikiantiems 
didžiausią papildomą naudą siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos, sprendžiant konkrečiai 
šaliai skirtose rekomendacijose pagal 
Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir susijusiose 
Tarybos rekomendacijose, priimtose pagal 
Sutarties 148 straipsnio 4 dalį, nurodytas 
problemas, ir atsižvelgiant į nacionalinius 
ir regioninius poreikius.

Valstybės narės, vadovaudamosi 
konkretiems fondams taikomomis 
taisyklėmis, teikdamos paramą daugiausia 
dėmesio skiria veiksmams, teikiantiems 
didžiausią papildomą naudą siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos, sprendžiant konkrečiai 
šaliai skirtose rekomendacijose, 
nustatytose atsižvelgiant į nacionalinę 
reformų programą ir kitus strateginius 
planus, pagal Sutarties 121 straipsnio 2 
dalį ir susijusiose Tarybos 
rekomendacijose, priimtose pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį, nurodytas problemas, 
ir atsižvelgiant į nacionalinius ir 
regioninius poreikius.

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės įvertina, ar ex ante
sąlygos, susijusios su fondų indėlio 
veiksmingumu taikytinais investavimo 
atvejais, yra įvykdytos.

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 18 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 proc. kiekvienam BSP fondui ir
valstybei narei skirtų išteklių, išskyrus 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skirtus išteklius ir EJRŽF 
reglamento V antraštinei daliai įgyvendinti 
skirtus išteklius, sudaro veiklos lėšų 

0,1 proc. kiekvienai valstybei narei skirtų 
išteklių, išskyrus Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslui skirtus išteklius ir 
EJRŽF reglamento V antraštinei daliai 
įgyvendinti skirtus išteklius, sudaro veiklos 
lėšų rezervą, skirstytiną pagal 20 straipsnio 
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rezervą, skirstytiną pagal 20 straipsnio 
nuostatas.

nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta nuostata kelia rimtų nuogąstavimų dėl jos poveikio BSP fondams skirtai bendrai 
sistemai, Komisijos įgaliojimams ir valstybėms narėms tenkančios administracinės naštos 
lygiui.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per šią peržiūrą, remiantis 2017 ir 
2019 m. pateiktų pažangos ataskaitų 
informacija ir vertinimais, nagrinėjama, ar 

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

vertinimais, nagrinėjama, ar pasiekti 
programų įgyvendinimo orientyrai 
prioritetų lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 20 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi 2019 m. atlikta peržiūra 
Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą dėl kiekvieno BSP fondo ir 
valstybių narių programų ir prioritetų, 
kurių orientyrai pasiekti. Valstybės narės 
teikia pasiūlymą dėl veiklos lėšų rezervo 
paskirstymo tame Komisijos sprendime 
nurodytoms programoms ir prioritetams. 
Komisija tvirtinta atitinkamų programų 
pakeitimus, laikydamasi 26 straipsnio 
nuostatų. Jeigu valstybė narė nepateikia 
informacijos pagal 46 straipsnio 2 ir 3 
dalis, atitinkamoms programoms arba 
prioritetui veiklos lėšų rezervas 
neskiriamas.

2. Remdamasi galutine peržiūra, pradėta
antrosios veiklos rezultatų peržiūros 
atlikimo metais, Komisija įgyvendinimo 
aktais priima sprendimą dėl kiekvieno BSP 
fondo ir valstybių narių programų ir 
prioritetų, kurių orientyrai pasiekti, 
atsižvelgdama, be kitų dalykų, į išorės 
sąlygas ir ES ir konkrečių valstybių narių 
BVP pokyčius. Valstybės narės teikia 
pasiūlymą dėl veiklos lėšų rezervo 
paskirstymo tame Komisijos sprendime 
nurodytoms programoms ir prioritetams. 
Komisija tvirtinta atitinkamų programų 
pakeitimus, laikydamasi 26 straipsnio 
nuostatų. Jeigu valstybė narė nepateikia 
informacijos pagal 46 straipsnio 2 ir 3 
dalis, atitinkamoms programoms arba 
prioritetui veiklos lėšų rezervas 
neskiriamas.

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu pagal 2 dalį atlikus veiklos 
rezultatų peržiūrą paaiškėja, kad daugelio
pagal prioritetą veiklos rezultatų plane 
nustatytų orientyrų pasiekti nepavyko, 
Komisija gali sustabdyti visus tarpinius 
mokėjimus pagal programos prioritetą arba 
jų dalį, laikydamasi konkretiems fondams 
taikomose taisyklėse nustatytos tvarkos ir 
remdamasi savo ankstesnėmis 
pastabomis.

Or. en
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Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies IV skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Makroekonominės sąlygos Pagalba valstybėms narėms, 
patiriančioms biudžeto problemų

Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 24 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Pirmosios veiklos rezultatų peržiūros 
atlikimo metais pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama ir 
įvertinama 2 dalyje nurodyta informacija ir 
programos tikslų įgyvendinimo pažanga, 
taip pat dėl to, kaip BSP fondai prisidėjo 
prie rezultatų rodiklių pokyčių, kai turimi 
patvirtinantys vertinimo duomenys. Joje 
taip pat įvertinamas veiksmų, kuriais 
siekiama atsižvelgti į 6, 7, 7a ir 8 
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pateikiama paramos klimato kaitos 
tikslams ataskaita.

straipsniuose nustatytus principus, 
įgyvendinimas ir pateikiama paramos 
klimato kaitos tikslams ataskaita.

Or. en

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



PA\897903LT.doc 27/42 PE486.190v01-00

LT

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 51 straipsnio 1 dalies antros pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) parama socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės organizacijų 
gebėjimų įtraukti pažeidžiamų grupių 
atstovus stiprinimui.

Or. en

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 56 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 58 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 58 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos ir jas sumokėjęs paramos 
gavėjas nėra neapmokestinamasis asmuo, 
kaip nustatyta Direktyvos 2006/112/EB 13 
straipsnio 1 dalyje, o tos PVM sumos nėra 
patirtos teikiant infrastruktūrą.

(c) susigrąžinamas pridėtinės vertės 
mokestis. PVM sumos gali būti tinkamos 
finansuoti, jei pagal nacionalinius PVM 
teisės aktus jos nėra susigrąžinamos ir jas 
sumokėjęs paramos gavėjas nėra 
neapmokestinamasis asmuo, kaip nustatyta 
Direktyvos 2006/112/EB 13 straipsnio 1 
dalyje, o tos PVM sumos nėra patirtos 
teikiant infrastruktūrą.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu išlaikyti dabar galiojančias taisykles dėl PVM tinkamumo finansuoti, kad būtų 
išvengta papildomos naštos biudžetui, taigi ir rizikos, kad valstybės narės naudos fondų lėšas 
gerokai mažesniu mastu. Nesusigrąžinamo PVM tinkamumas finansuoti labai svarbus 
daugiausia savivaldybėms ir regionams, ypač mažiau išsivysčiusiems, kurie kitu atveju galėtų 
susidurti su dar didesniais sunkumais nei dabartiniu laikotarpiu.

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 60 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visa veiksmams, įgyvendinamiems ne 
programos įgyvendinimo teritorijoje, pagal 
programą skirta suma neviršija 10 proc.
paramos iš ERPF, Sanglaudos fondo ir 
EJRŽF prioritetų lygmeniu arba 3 proc.
EŽŪFKP fondo paramos programų 
lygmeniu;

(b) visa veiksmams, įgyvendinamiems ne 
programos įgyvendinimo teritorijoje, pagal 
programą skirta suma neviršija 15 proc.
paramos iš ERPF, Sanglaudos fondo ir 
EJRŽF prioritetų lygmeniu arba 5 proc.
EŽŪFKP fondo paramos programų 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 61 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 74 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



PA\897903LT.doc 31/42 PE486.190v01-00

LT

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 45 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Neturint konkrečių duomenų, kuriais būtų pagrįsti pasiūlyti dideli procentinių dalių skirtumai, 
atsižvelgiant į skirtumus tarp valstybių narių, pageidautina, kad dabartinės lankstumo 
galimybės būtų išlaikytos. Konkretiems fondams skiriami asignavimai turėtų būti suderinti
partnerystės sutartyje remiantis nacionaline reformų programa ir kitomis atitinkamomis 
valstybės narės programomis ir strateginiais planais.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 proc. investicijų į ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą tikslui skiriamų 
išteklių paliekama veiklos lėšų rezerve, 
kuris paskirstomas pagal 19 straipsnį.

6. 0,1 proc. investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui 
skiriamų išteklių paliekama veiklos lėšų 
rezerve, kuris paskirstomas pagal 
19 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 85 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, Komisija 
deramai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
vieno arba kelių teminių tikslų 
įgyvendinimu, gali sutikti su valstybės 
narės pasiūlymu, šiai pirmą kartą teikiant 
partnerystės sutartį, iki 2 proc. viso vienos 
kategorijos regionams skirto asignavimo 
perskirstyti kitų kategorijų regionams.

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, Komisija 
deramai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
vieno arba kelių teminių tikslų 
įgyvendinimu, gali sutikti su valstybės 
narės pasiūlymu, šiai pirmą kartą teikiant 
partnerystės sutartį, iki 6 proc. viso vienos 
kategorijos regionams skirto asignavimo 
perskirstyti kitų kategorijų regionams.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 86 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies f punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) nurodomos konkrečios priemonės, kaip 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
veiksmų programą skatinti lygias 
galimybes, užkirsti kelią bet kokiai 

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

diskriminacijai dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos, ypač galimybių naudotis 
finansavimu srityje, atsižvelgiant į įvairių 
tikslinių rizikos grupių poreikius;

Or. en

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 5

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 89 straipsnio antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 95 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) bendro veiksmų plano poveikio 
prieinamumui neįgaliesiems analizė;

Or. en

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 100 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) veiksmus, skirtus prieinamumui 
neįgaliesiems užtikrinti;

Or. en
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Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) konkrečius veiksmus, kurių imtasi 
siekiant skatinti moterų ir vyrų lygybę, 
užkirsti kelią diskriminacijai ir apie tai, 
kokia tvarka buvo siekiama užtikrinti, kad 
veiksmų programoje ir veiksmuose būtų 
atsižvelgiama į lyčių aspektą;

Or. en

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) konkrečius veiksmus, kurių imtasi 
siekiant užtikrinti prieinamumą 
neįgaliesiems;
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Or. en

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas specifiniams geografinių 
vietovių, kurios yra labiausiai paveiktos 
skurdo, arba tikslinių grupių, kurios patiria 
didžiausią diskriminavimo arba atskirties 
riziką, poreikiams tenkinti, ypač didelį 
dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, įskaitant, kai tinkama, 
panaudotus finansinius išteklius;

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

Or. en

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 106 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komunikacijos strategija turėtų būti 
prieinama neįgaliesiems.

Or. en

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 108 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Fondų lėšomis galima remti techninę 
pagalbą, neviršijant 0,25 proc. metinių 
konkrečiam fondui skirtų asignavimų.
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Or. en

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc.

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 85 proc.

Or. en

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) 2015 m.: 2 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos; 
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Or. en

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 127 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal 124 straipsnio pakeitimų pagrindimą valstybėms narėms turėtų būti užtikrintas didesnis 
lankstumas ir įsipareigojimų panaikinimo atžvilgiu. Be to, turėtų būti užtikrintas didesnis 
nuspėjamumas – vienas iš pagrindinių naujosios teisės aktų sistemos principų.

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
1priedo 3 punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
1priedo 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en


