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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Struktūriniai fondai yra viena iš svarbiausių ES priemonių, skirtų sutartiems ES politikos 
tikslams energetikos, inovacijų, mokslinių tyrimų, telekomunikacijų ir MVĮ srityse 
įgyvendinti, pasitelkiant strategines finansines investicijas. Todėl Pramonės, mokslinių tyrimų 
ir energetikos komitetas labai suinteresuotas tinkamų 2014–2020 m. ES sanglaudos politikos 
tikslų ir investavimo prioritetų nustatymu ir aktyviai dalyvauja šiame procese. Be to, 
komitetas turi užtikrinti, kad struktūrinių fondų lėšomis grindžiamos investicijos būtų 
pakankamai suderintos su kitomis Bendrijos programomis, visų pirma su programa 
„Horizontas 2020“, Europos infrastruktūros tinklų priemone ir su Konkurencingumo ir MVĮ 
programa (COSME), taip pat kad būtų geriausiai išnaudojamos skirtingų fondų sąveikos.

Siekdama tiksliai nustatyti tikslus ir investavimo prioritetus, patobulinti fondų koordinavimą 
ir užtikrinti tinkamą jų lėšų naudojimą, nuomonės referentė siūlo keletą bendrųjų nuostatų ir 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) bei Sanglaudos fondo reglamentavimo pakeitimų.

Pranešėjos nuomone, Bendroji strateginė programa, kurioje išdėstyti esminiai duomenys apie 
bendras visų regionų politikos fondų kryptis ir taisykles, turi būti pateikta išnagrinėti ir 
tvirtinti Parlamentui ir Tarybai, maksimaliai pasinaudojant ES institucijų pagalba.

Atsižvelgdama į tai, nuomonės referentė norėtų, kad sprendimą šiuo klausimu priimtų 
atsakingas komitetas, tačiau į jos nuomonės projektą taip pat įtraukti:
– pakeitimai, kuriais aiškiai apribojama Bendros strateginės programos taikymo sritis, 

nes šia programa tikslai ir investavimo prioritetai nustatomi tik veiksmų lygmeniu, 
kaip apibrėžta pagrindiniuose teisės aktuose;

– ERPF ir Sanglaudos fondo reglamentavimo pakeitimai, kuriais siekiama geriau 
apibrėžti investavimo prioritetus, – quasi pagrindinių veiksmų, numatytų Komisijos 
tarnybų darbiniame dokumente (SWD(2012) 61 final), papildymas.

Taip nuomonės referentė norėtų užtikrinti, kad vienas iš teisės aktų leidėjų apsvarstytų 
struktūrinių fondų strateginius tikslus ir svarbiausius investavimo prioritetus ir dėl jų priimtų 
sprendimus.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros 
komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija deleguotuoju aktu turėtų 
patvirtinti Bendrą strateginę programą, 

(14) Komisija deleguotuoju aktu turėtų 
patvirtinti bendrą strateginę programą, 
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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;

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. Mano, kad turėtų 
būti išnaudotas visas struktūrinių fondų 
potencialas siekiant paremti gebėjimų 
stiprinimą regionuose vykdant tikslinę 
veiklą, kuria būtų siekiama steigti 
kompetencijos centrus, modernizuoti 
universitetus, pirkti mokslinę įrangą, 
perduoti vietos technologijas, remti naujai 
įsteigtas ir atsiskiriančias įmones ir 
užtikrinti vietos pramonės ir akademinio 
sektoriaus sąveiką. Mano, kad tai sudarys 
galimybes laipsniškai plėtoti 
kompetenciją, todėl šie regionai galės 
visapusiškai dalyvauti bendroje 
strateginėje programoje, pagrįstoje 
kokybe ir kompetencija. Po programos 
„Horizontas 2020“ struktūriniai fondai 
galėtų būti naudojami tolesniems 
veiksmams po programos „Horizontas 
2020“ mokslinių tyrimų projektams 
finansuoti ar bendrai finansuoti ir 
mokslinių tyrimų rezultatams įvertinti 
taip, kad žinios būtų lengvai prieinamos, 
arba sudaryti palankesnes sąlygas 
gautoms žinioms panaudoti pagal jų 
tiesioginę ekonominę ar socialinę paskirtį;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) siekdama didinti struktūrinių fondų 
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ir kitų Bendrijos programų sąveikas, 
Komisija turėtų parengti ir nuolat 
atnaujinti internetinį teigiamai įvertintų 
projektų pasiūlymų įgyvendinti Bendrijos 
programas, kuriems neskirtas Bendrijos 
finansavimas arba skirtas nepakankamas 
Bendrijos finansavimas, aprašą. Valstybės 
narės turėtų apsvarstyti, ar į šį aprašą 
įtrauktus joms svarbius projektų 
pasiūlymus būtų galima įtraukti į jų 
veiksmų programas;

Pagrindimas

Ši nauja konstatuojamoji dalis atspindi pasiūlymą pradėti žymėti „pavyzdiniu ženklu“ pagal 
tokias programas kaip „Horizontas 2020“, Europos infrastruktūros tinklų priemonė ar 
COSME įgyvendinamus pažangius projektus ar įsteigtas parodomąsias ir (arba) bandomąsias 
jėgaines, kurioms neskirta arba skirta nepakankamai Europos Sąjungos fondų lėšų ir kurias 
valstybės narės galėtų finansuoti struktūrinių fondų lėšomis. Tačiau pirmiausia reikėtų turėti 
šią informaciją.

Pakeitimas 3

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, 
kurios turinio požiūriu būtų glaudžiai 
susijusios su veiksmingu BSP fondų 
įgyvendinimu ir kuriomis tam būtų 
daromas tiesioginis poveikis. 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 įvertinti galimybę sustabdyti 
mokėjimus programai;
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Pagrindimas

Tam tikrais atvejais ex ante sąlygos gali nepriklausyti nuo tiesiogiai programą valdančio 
subjekto darbuotojo.

Pakeitimas 4

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. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą; 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.
Jei šios pataisos ar mokėjimų 
sustabdymas taikomi valstybei narei, kuri 
patiria rimtų finansinio stabilumo 
sunkumų arba kuriai kyla pavojus jų 
patirti, šios lėšos jai gali būti skiriamos 
pagal atskirą, Komisijos administruojamą 
augimo programą. Tai turi būti daroma 
pagrindu imant susijusias programas, 
tačiau atsižvelgiant į prioritetus, kuriais 
pasiekiamas didžiausias ekonominis 
efektyvumas. Šios priemonės tikslas –
nepabloginti jau ir taip įtemptos 
ekonominės padėties;

Pakeitimas 5
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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 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

(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 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus. Jei valstybė narė per 
ilgesnį kaip trijų mėnesių laikotarpį 
nesiėmė pakankamų priemonių, Komisija 
lėšas, kurių mokėjimas sustabdytas, jai 
gali skirti pagal savo administruojamą ir 
kontroliuojamą programą. Tai turi būti 
daroma atsižvelgiant į didžiausios 
paramos augimui prioritetus, pavyzdžiui, į 
glaudžiai su ekonomika susijusios 
infrastruktūros prioritetą, siekiant 
nepabloginti regiono ekonomikos ir 
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socialinės padėties;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Komisija atitinkamos valstybės 
narės prašymu turėtų priimti specialų 
sprendimą dėl šios programos taisyklių ir 
sąlygų, pagrindu imdama lėšas, 
atsirandančias dėl struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšų finansinių pataisų 
ir mokėjimų sustabdymo;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) finansinės priemonės tampa vis 
svarbesnės, nes jomis stiprinamas BSP 
fondų poveikis, jomis galima suvienyti 
įvairių formų viešuosius ir privačiuosius 
išteklius, skirtus viešosios politikos 
tikslams remti, ir dar todėl, kad taikant 
atsinaujinančio finansavimo formas 
užtikrinama, kad ši parama ilgesnį 
laikotarpį būtų tvaresnė;

(22) finansinės priemonės tampa vis 
svarbesnės, nes jomis stiprinamas BSP 
fondų poveikis, jomis galima suvienyti 
įvairių formų viešuosius ir privačiuosius 
išteklius, skirtus viešosios politikos 
tikslams remti, ir dar todėl, kad taikant 
atsinaujinančio finansavimo formas 
užtikrinama, kad ši parama ilgesnį 
laikotarpį būtų tvaresnė ir ją galėtų gauti 
daugiau galimų paramos gavėjų;

Pagrindimas

Tiksliau išdėstyta mintis.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) reikia nustatyti konkrečias taisykles 
dėl to, kokios sumos pripažįstamos 
tinkamomis finansuoti išlaidomis 
užbaigiant programas, siekiant užtikrinti, 
kad iš BSP fondų sumokėtos sumos, 
įskaitant sumas valdymo sąnaudoms ir 
mokesčiams padengti, būtų veiksmingai 
panaudotos investicijoms ir mokėjimams 
galutiniams paramos gavėjams. Taip pat 
reikia nustatyti konkrečias taisykles dėl 
išteklių, priskiriamų prie BSP fondų 
paramos, pakartotinio panaudojimo, 
įskaitant perimtų išteklių naudojimą 
užbaigus programas;

(27) reikia nustatyti konkrečias taisykles 
dėl to, kokios sumos pripažįstamos 
tinkamomis finansuoti išlaidomis 
užbaigiant programas, siekiant užtikrinti, 
kad iš BSP fondų sumokėtos sumos, 
įskaitant sumas valdymo sąnaudoms ir 
mokesčiams padengti, būtų veiksmingai 
panaudotos investicijoms ir mokėjimams 
galutiniams paramos gavėjams. Taip pat 
reikia nustatyti konkrečias taisykles dėl 
išteklių, priskiriamų prie BSP fondų 
paramos, pakartotinio panaudojimo, 
įskaitant perimtų išteklių naudojimą 
užbaigus programas. Valstybėms narėms, 
patiriančioms rimtų finansinio stabilumo 
sunkumų, šie ištekliai, priskiriami prie 
BSP fondų paramos, ir perimti ištekliai 
užbaigus programas turėtų būti skiriami 
kartu su kitomis esamomis lėšomis, pvz., 
atsirandančiomis dėl finansinių pataisų, 
administruojant Komisijai ir atsižvelgiant 
į augimo skatinimo prioritetus;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) Komisija, svarstydama didelės 
apimties projektus, turėtų turėti visą 
reikiamą informaciją, kad galėtų įvertinti, 
ar dėl fondų finansinio įnašo esamose 
gamybos vietose Europos Sąjungoje labai 
sumažėtų darbo vietų, siekiant užtikrinti, 
kad Bendrijos finansavimu Europos 
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Sąjungoje nebūtų remiamas gamybos 
perkėlimas;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
41 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41b) ragina teikiant tiesiogines subsidijas 
įmonėms atsižvelgti į faktą, kad 
sanglaudos politikos lėšos, ypač didelėse 
įmonėse, veikiau skatina „pasiėmimo“ 
poveikį, o ne nukreipiamos tam tikrai 
gamybos vietai, todėl ragina paramą 
didelėms privačioms įmonėms labiau 
negu iki šiol sutelkti į investicijas į 
mokslinius tyrimus ir plėtrą arba teikti 
daugiau netiesiogiai kaip paramą 
infrastruktūrai;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
41 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41c) taip pat ragina bendrajame 
struktūrinių fondų reglamente numatyti 
aiškią nuostatą, pagal kurią būtų 
neleidžiama ES paramos lėšomis 
finansuoti gamybos perkėlimo Europos 
Sąjungoje ir tokių investicijų tikrinimo 
riba būtų sumažinta iki 10 mln., didelėms 
įmonėms tiesioginė pagalba nebūtų 
teikiama, o veiklos trukmė apribota iki 
dešimt metų;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
86 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(86a) jei valstybei narei, kurios finansinė 
padėtis bloga arba kuriai kyla toks 
pavojus, jau teikiamos paramos 
priemonės pagal 22 straipsnio 1 dalį, 
Komisija šios valstybės narės prašymu 
pakoreguotas ir (ar) susigrąžintas lėšas ir 
(ar) pajamas iš palūkanų arba kitas 
atgautas lėšas pagal centralizuoto 
biudžeto valdymo principą, kaip nustatyta 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 53a straipsnyje, jai gali 
skirti pagal atskirą programą, kuria 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
investicijoms į augimą, ypač į glaudžiai su 
ekonomika susijusius infrastruktūros 
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projektus;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
86 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(86b) siekiant nepabloginti valstybių 
narių, kurios jau patiria finansinių 
sunkumų arba kurioms kyla pavojus jų 
patirti, finansinės padėties, Komisija šių 
valstybių narių prašymu susigrąžintas 
lėšas arba lėšas, kurių mokėjimas 
sustabdytas, turėtų joms kuo greičiau 
skirti pagal atskirą, Komisijos 
administruojamą programą, kuria būtų 
skatinamas konkretus augimas, pvz., 
remiant glaudžiai su ekonomika susijusią 
infrastruktūrą;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų.
Visų pirma reikėtų sumažinti atliekamų 
auditų skaičių tais atvejais, kai visos 
tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas atlikus įgyvendinto veiksmo 
užbaigimo procedūras. Tam, kad 

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų.
Visų pirma reikėtų sumažinti atliekamų 
auditų skaičių tais atvejais, kai visos 
tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos
neviršija 100 000 EUR. Kai projekto 
išlaidos yra didesnės kaip 10 mln. EUR, 
Komisija privalo atlikti auditą. Vis dėlto 
auditą turėtų būti galima atlikti bet kuriuo 
metu, kai turima duomenų apie pažeidimą,
gamybos perkėlimą ar sukčiavimą, arba 
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Komisijos audito lygis atitiktų riziką, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
mažiau audituoti veiksmų programas, 
kurias įgyvendinant nenustatyta didelių 
trūkumų arba kurių audito institucija yra 
patikima;

kai atliekamas audito imties auditas atlikus 
įgyvendinto veiksmo užbaigimo 
procedūras. Tam, kad Komisijos audito 
lygis atitiktų riziką, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė mažiau audituoti 
veiksmų programas, kurias įgyvendinant 
nenustatyta didelių trūkumų arba kurių 
audito institucija per praėjusį finansavimo 
laikotarpį pasirodė esanti patikima;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad BSP fondų parama derėtų su Sąjungos 
politika ir prioritetais ir papildytų kitas 
Sąjungos priemones, kartu atsižvelgiant į 
konkrečias kiekvienos valstybės narės 
aplinkybes.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. BSP fondų parama įgyvendinama 
Komisijai ir valstybėms narėms glaudžiai 
bendradarbiaujant.

3. BSP fondų parama įgyvendinama 
Komisijai ir valstybėms narėms glaudžiai 
bendradarbiaujant ir laikantis 
subsidiarumo principo.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. BSP fondams skirta Sąjungos biudžeto 
dalis įgyvendinama vadovaujantis 
valstybių narių ir Komisijos pasidalijamojo 
valdymo principu pagal 2002 m. birželio 
25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento28 (toliau – Finansinis 
reglamentas) 53 straipsnio b punktą, 
išskyrus iš SF Europos infrastruktūros 
tinklų priemonei skirtas lėšas, kaip 
nurodyta 84 straipsnio 4 dalyje, Europos 
iniciatyva įgyvendinamus novatoriškus 
veiksmus pagal ERPF reglamento 
9 straipsnį ir Komisijos iniciatyva teikiamą 
techninę pagalbą.

7. BSP fondams skirta Sąjungos biudžeto 
dalis įgyvendinama vadovaujantis 
valstybių narių ir Komisijos pasidalijamojo 
valdymo principu pagal 2002 m. birželio 
25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento28 (toliau – Finansinis 
reglamentas) 53 straipsnio b punktą, 
išskyrus iš SF Europos infrastruktūros 
tinklų priemonei skirtas lėšas, kaip 
nurodyta 84 straipsnio 4 dalyje, Europos 
iniciatyva įgyvendinamus novatoriškus 
veiksmus pagal ERPF reglamento 
9 straipsnį ir Komisijos iniciatyva teikiamą 
techninę pagalbą bei 22 straipsnio 
2a dalyje nurodytas programas finansinių 
sunkumų patiriančioms valstybėms 
narėms remti.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 9 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Komisija ir valstybės narės užtikrina 
BSP fondų efektyvumą ir veiksmingumą 
užtikrindamos, kad būtų pasiekti siūlomi 
tikslai, taip pat vykdydamos stebėseną, 
taikydamos ataskaitų teikimo reikalavimus 
ir atlikdamos vertinimą bei užtikrindamos 
atrankos procedūrų skaidrumą, 
pabrėždamos būtinybę argumentus skelbti 
viešai.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Dėl kiekvienos partnerystės sutarties ir 
kiekvienos programos valstybė narė,
laikydamasi 4 straipsnio 4 dalies 
nuostatų, užmezga partnerystės ryšius su 
atitinkamomis vietos ir regionų valdžios 
institucijomis ir su šiais partneriais:

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
Antros dalies 7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
rengiant, įgyvendinant ir vertinant
programas būtų skatinama moterų ir vyrų 
lygybė bei šeiminio ir profesinio gyvenimo 
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įtraukiamas lyčių lygybės aspektas. derinimas taip, kad padidėtų moterų 
užimtumas, ir kad garantuotai būtų 
įtraukiamas lyčių lygybės aspektas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BSP fondų tikslų siekiama atsižvelgiant į 
tvarų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą 
siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, kaip 
nurodyta Sutarties 11 ir 19 straipsniuose, 
atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“.

BSP fondų tikslų siekiama atsižvelgiant į 
integruotą tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 
19 straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“ ir būtinybę vengti būsimų 
Europos visuomenės patiriamų išorės 
išlaidų.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 9 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Europos įmonių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių ir labai mažų įmonių bei 
žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) ir 
žuvininkystės bei akvakultūros sektoriaus 
(EJRŽF) konkurencingumo didinimas;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 9 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas



PE486.188v02-00 18/57 AD\905587LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas;

(4) perėjimo prie mažai anglies dioksido ir 
didžiausią poveikį darančių teršalų į 
aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas;

Pagrindimas

Siekiant mažinti teršimą, be anglies dioksido, taikyti ir kitiems teršalams.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 9 straipsnio pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) energijos vartojimo efektyvumo 
didinimas visuose sektoriuose, ypač 
pastatų ir būsto sektoriuose;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 9 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) aplinkosauga ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo skatinimas;

(6) aplinkosauga, kultūros paveldo 
apsauga ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo skatinimas bei jų 
veiksmingas valdymas atitinkamai 
dalyvaujant privačiajam sektoriui;
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 9 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse
šalinimas;

(7) įvairiarūšio tvaraus transporto ir 
judumo skatinimas, ypač daug dėmesio 
skiriant silpnųjų vietų šalinimui, ir 
trūkstamų tarpvalstybinių tvaraus ir 
įvairiarūšio transporto infrastruktūros
jungčių užbaigimas;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 9 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) užimtumo skatinimas ir darbo jėgos 
judumo rėmimas;

(8) užimtumo didinimas ir darbo jėgos 
judumo rėmimas;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 9 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) investicijos į sveikatą, švietimą, 
įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą;
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 9 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) institucinių pajėgumų stiprinimas ir
veiksmingas viešasis administravimas.

(11) institucinių pajėgumų stiprinimas,
veiksmingas viešasis administravimas ir 
teritorinės plėtros pagal strategiją 
„Europa 2020“ strateginių gairių visais 
valdymo lygmenimis teikimas, remiantis 
Europos Sąjungos teritorine darbotvarke.

Pagrindimas

Techninė pagalba taip pat turėtų sudaryti palankesnes sąlygas principu „iš apačios į viršų“ 
grindžiamai strateginei intervencijai. 2011 m. valstybių narių patvirtintoje 2020 m.
teritorinėje darbotvarkėje pateiktos labai naudingos ES teritorinės plėtros rekomendacijos.

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos didinimas.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Siekiant užtikrinti bendrą ir vienodą 
požiūrį, ši strategija turi būti rengiama 
bendradarbiaujant su už ES regioninės 
politikos įgyvendinimą atsakingomis 
valstybių narių institucijomis.

Pagrindimas

Bendra strategine programa tikslai ir investavimo prioritetai nustatomi tik veiksmų lygmeniu, 
kaip apibrėžta pagrindiniuose teisės aktuose.

Patartina nuolat palaikyti dialogą su atitinkamomis už įgyvendinimą atsakingomis 
institucijomis.

Pakeitimas 35

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 ir 
kiekvieno BSP fondo investavimo 
prioritetus nustatomi kiekvieno BSP fondo 
remtini pagrindiniai veiksmai;

Pagrindimas

Bendra strategine programa tikslai ir investavimo prioritetai nustatomi tik veiksmų lygmeniu, 
kaip apibrėžta pagrindiniuose teisės aktuose.

Pakeitimas 36

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 strategijas ir jūrų baseinų 
ir upių strategijas ar sąveiką;
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 11 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bendra strateginė programa pateikta šio 
reglamento priede.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 12 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija iš esmės 
pasikeičia, Komisija Bendrą strateginę 
programą peržiūri ir, kai tinkama, 

Jeigu Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija iš esmės 
pasikeičia, Komisija gali įstatymų leidėjui 
jo iniciatyva pateikti pasiūlymą dėl dalinio 
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deleguotuoju aktu pagal 142 straipsnį 
priima atnaujintą bendrą strateginę 
programą.

pakeitimo.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė parengia 
2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 
31 d. laikotarpio partnerystės sutartį.

1. Kiekviena valstybė narė, padedama 
Komisijos ir bendradarbiaudama su ja, iki 
2013 m. rugsėjo 30 d. parengia 2014 m.
sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d.
laikotarpio partnerystės sutartį.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės partnerystės sutartį 
rengia pagal 4 straipsnio 4 dalies 
nuostatas bendradarbiaudamos su 
5 straipsnyje nurodytais partneriais.
Partnerystės sutartis rengiama 
bendradarbiaujant su Komisija.

Pakeitimas 42
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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 
uždavinius;

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

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 14 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 14 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) Sąjungos paramos iš kiekvieno BSP 
fondo preliminarus paskirstymas 
nacionaliniu lygmeniu pagal teminius 

iv) Sąjungos paramos iš kiekvieno BSP 
fondo preliminarus paskirstymas 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis
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tikslus, taip pat visa preliminari paramos, 
numatytos klimato kaitos tikslams, suma;

pagal teminius tikslus, taip pat visa 
preliminari paramos, numatytos klimato 
kaitos tikslams, suma;

Pagrindimas
Svarbu suvokti regioniniu lygmeniu teikiamos paramos teminiams tikslams įgyvendinti 
paskirstymą.

Pakeitimas 45

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 strategijas ir 
jūrų baseinų ir upių strategijas bei esamą 
sąveiką;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 14 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) procedūros, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis užtikrinančios BSP fondų 
koordinavimą tarpusavyje ir su kitomis 
Sąjungos ir nacionalinėmis finansavimo 
priemonėmis ir EIB;

i) procedūros, organizacijos ir įstaigos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
užtikrinančios BSP fondų koordinavimą 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos ir 
nacionalinėmis finansavimo priemonėmis 
ir EIB; kalbant apie koordinavimą su 
kitomis Sąjungos finansavimo 
priemonėmis, reikėtų nurodyti 
organizacijas, užtikrinančias strateginį 
skirtingų priemonių prioritetų nustatymą.
Šios organizacijos taip pat turėtų stengtis 
vengti veiksmų dubliavimo, nustatyti 
sritis, kurioms reikia skirti papildomą 
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finansinę paramą, ir suteikti paramos 
gavėjams nuoseklaus ir paprastesnio 
finansavimo galimybių;

Pagrindimas

Pateikti šį papildymą paskatino Komisijos tarnybų darbiniame dokumente (SWD(2012) 61 
final) pateiktas koordinavimo su kitomis Sąjungos finansavimo priemonėmis veikimo 
išaiškinimas. Šios dalys, kurios yra labai svarbios siekiant veiksmingai naudotis struktūrinių 
fondų lėšomis, turėtų būti nagrinėjamos pagrindiniame teisės akte.

Pakeitimas 47

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) integruotas požiūris tenkinant 
specifinius regionų, kuriuose yra
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba su demografinėmis 
problemomis susiduriančių regionų, arba 
tikslinių grupių, kurios patiria didžiausią 
diskriminavimo arba atskirties riziką, 
poreikius, ypač daug dėmesio skiriant 
marginalioms bendruomenėms, įskaitant, 
kai tinkama, preliminarų lėšų paskirstymą 
atitinkamiems BSP fondams;

Pakeitimas 48

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) integruotas požiūris į regionų 
infrastruktūros plėtrą, visų pirma 
atsižvelgiant į integruotą BSP fondų, 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
ir Transeuropinių transporto tinklų fondų 
lėšų naudojimą, didžiausią dėmesį 
kreipiant į tarpvalstybines jungtis ir 
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regionų jungtis su tarptautiniais 
transporto koridoriais;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 14 straipsnio pirmos pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) 19 straipsnio 1 dalyje nurodytame 
programų veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų ir tikslų konsoliduotą lentelę ir 
programų bei BSP fondų nuoseklumo 
užtikrinimo metodiką ir tvarką;

i) 19 straipsnio 1 dalyje nurodytame 
programų veiklos rezultatų plane nustatytų 
išmatuojamų kiekybinių ir kokybinių 
orientyrų ir tikslų konsoliduotą lentelę ir 
programų bei BSP fondų nuoseklumo 
užtikrinimo metodiką ir tvarką;

Pakeitimas 50

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

Pakeitimas 51
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija vertina, ar partnerystės sutartis 
atitinka šį reglamentą, Bendrą strateginę 
programą ir konkrečiai šaliai skirtas 
rekomendacijas pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijas, priimtas pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį, atsižvelgdama į 
programų ex ante vertinimą, ir per tris 
mėnesius nuo partnerystės sutarties 
pateikimo pateikia savo pastabas. Valstybė 
narė suteikia visą reikalingą papildomą 
informaciją ir, kai tinkama, peržiūri 
partnerystės sutartį.

1. Komisija vertina, ar partnerystės sutartis 
atitinka šį reglamentą, bendrą strateginę 
programą ir atitinkamas konkrečiai šaliai 
skirtas rekomendacijas pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijas, priimtas pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį, remiantis 
nacionalinėmis reformų programomis, 
atsižvelgdama į programų ex ante
vertinimą, ir per tris mėnesius nuo 
partnerystės sutarties pateikimo pateikia 
savo pastabas. Valstybė narė suteikia visą 
reikalingą papildomą informaciją ir, kai 
tinkama, peržiūri partnerystės sutartį.

Pakeitimas 52

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 
ją pateikė, jeigu į Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta. Partnerystės sutartis 
įsigalioja ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 
1 d.

2. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą dėl partnerystės sutarties 
patvirtinimo ne vėliau kaip per keturis
mėnesius nuo tos dienos, kai valstybė narė 
ją pateikė, po kurios į Komisijos pastabas 
buvo atsižvelgta. Minimos valstybės narės 
ir Komisija bendradarbiauja siekdamos 
kuo greičiau patvirtinti partnerystės 
sutartį. Bet kuriuo atveju ilgiausias 
partnerystės sutarties patvirtinimo 
terminas yra ne ilgesnis nei šeši mėnesiai 
nuo jos perdavimo valstybei narei dienos.
Partnerystės sutartis įsigalioja ne anksčiau 
kaip 2014 m. sausio 1 d.
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Pakeitimas 53

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 nustatomos konkrečiam 
fondui skirtose taisyklėse. Šios ex ante
sąlygos turinio požiūriu turi būti glaudžiai 
susijusios su veiksmingu BSP fondų 
įgyvendinimu.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 17 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija įvertina pateiktą informaciją 
apie tai, kaip įvykdytos ex ante sąlygos, 
vertindama partnerystės sutartį ir 
programas. Tvirtindama programą ji gali 
nuspręsti sustabdyti visus arba dalį 
sektoriaus, kuriam taikomos sąlygos, lėšų
tarpinių mokėjimų pagal programą, kol bus 
tinkamai užbaigti ex ante sąlygos vykdymo 
veiksmai. Jeigu ex ante sąlygai įvykdyti 
skirti veiksmai iki programoje nustatyto 
termino nebus tinkamai užbaigti, Komisija 
turės pagrindą sustabdyti mokėjimus. 
Valstybėms narėms, kurios patiria 
finansinių sunkumų arba kurioms kyla 
pavojus jų patirti, taikoma 22 straipsnio 
2a dalis (prašymas parengti atskirą, 
Komisijos administruojamą programą).
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Pagrįstumas

Partnerystės sutartyje turės būti aiškiai aprašyta, kaip Komisija, valstybė narė ir valdymo 
institucija dalysis atsakomybe už priemonės įgyvendinimą. 

Numatant nuobaudų mechanizmą, sąlygos turi būti glaudžiai susijusios su sanglaudos 
politikos įgyvendinimu ir susietos su veiklos programų tikslais. ES lygmeniu nustatytose 
sąlygose gali būti neatsižvelgiama į kitus su specifiniu teritoriniu kontekstu susijusius 
kintamuosius, kurie labai svarbūs siekiant, kad veiksmai būtų sėkmingi.

Pakeitimas 55

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 rezervą, skirstytiną pagal 
20 straipsnio nuostatas.

Išbraukta.

Pakeitimas 56

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 
pasiekti programų įgyvendinimo orientyrai 
prioritetų lygmeniu.

2. Per šią tarpinę peržiūrą, remiantis 
2017 ir 2019 m. pateiktų pažangos 
ataskaitų informacija ir vertinimais, 
nagrinėjama, ar pasiekti programų 
įgyvendinimo orientyrai prioritetų 
lygmeniu.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 21 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės, tenkinančios vieną iš 
22 straipsnio 1 dalies a, b arba c punkte 
nurodytų sąlygų, siekdamos stabilizuoti 
savo ekonominę padėtį ir išvengti lėšų 
praradimo, dėl kurio jos labai nukentėtų, 
gali teikti prašymą Komisijai, kad ji 
įgyvendinimo aktu pagal Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento1 53a straipsnį (centralizuotas 
biudžeto valdymas) parengtų atskirą 
programą, kuria būtų užtikrinama, kad tai 
valstybei narei sustabdytos ir (ar) 
susigrąžintos išmokos nedelsiant būtų 
nukreipiamos šio reglamento 
21 straipsnio 4 dalyje nurodytiems 
tikslams siekti – kuo labiau padidinti 
esamų lėšų poveikį augimui ir 
konkurencingumui.
_________
1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalis 22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, tenkinančios vieną iš 
1 dalies a, b arba c punkte nurodytų 
sąlygų, siekdamos stabilizuoti savo 
ekonominę padėtį ir išvengti lėšų 
praradimo, dėl kurio jos labai nukentėtų, 
gali teikti prašymą Komisijai, kad ji 
įgyvendinimo aktu pagal Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento 53a straipsnį1 (centralizuotas 
biudžeto valdymas) parengtų atskirą 
programą, kuria būtų užtikrinama, kad tai 
valstybei narei sustabdytos ir (ar) 
susigrąžintos išmokos nedelsiant būtų 
nukreipiamos šio reglamento 
21 straipsnio 4 dalyje nurodytiems 
tikslams siekti – kuo labiau padidinti 
esamų lėšų poveikį augimui ir 
konkurencingumui.
1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, atsižvelgdama į ex ante
vertinimą, vertina programų atitiktį šiam 
reglamentui ir konkretiems fondams
taikomoms taisyklėms, taip pat jų 
veiksmingą indėlį siekiant kiekvienam BSP 
fondui nustatytų konkrečių teminių tikslų ir 
Sąjungos prioritetų, Bendros strateginės 
programos ir partnerystės sutarties tikslų, ir 
įgyvendinant konkrečioms šalims taikomas 

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

šalims taikomas rekomendacijas pagal 
Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijas, priimtas pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį, remiantis 
nacionalinėmis reformų programomis. 
Vertinant visų pirma skiriamas dėmesys 
programos strategijos, atitinkamų tikslų, 
rodiklių, uždavinių ir biudžeto išteklių 
paskirstymo tinkamumui. Prieš priimat 
sprendimą turi vykti skaidrus procesas.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 37 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, kurių finansinė 
padėtis sunki ir kurios tenkina vieną iš 
22 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, 
turi, prireikus padedamos Komisijos, 
pajamas iš palūkanų arba kitą pelną 
investuoti visų pirma į glaudžiai su 
ekonomika susijusius infrastruktūros 
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projektus, siekdamos kuo labiau padidinti 
augimą ir konkurencingumą.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 38 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) infrastruktūros projektams.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 38 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, kurių finansinė 
padėtis sunki ir kurios tenkina vieną iš 
22 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, 
turi, prireikus padedamos Komisijos, šio 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas lėšas 
panaudoti visų pirma glaudžiai su 
ekonomika susijusiems infrastruktūros 
projektams, siekdamos kuo labiau 
padidinti augimą ir konkurencingumą.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 39 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurių finansinė padėtis 
sunki ir kurios tenkina 22 straipsnio 
1 dalyje nurodytas sąlygas, turi, prireikus 
padedamos Komisijos, šio straipsnio 1 ir 
2 dalyse nurodytas lėšas investuoti visų 
pirma į glaudžiai su ekonomika susijusius 
infrastruktūros projektus, siekdamos kuo 
labiau padidinti augimą ir 
konkurencingumą.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 42 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Stebėjimo komitetą sudaro 
vadovaujančiosios institucijos, tarpinių 
įstaigų ir partnerių atstovai. Kiekvienam 
stebėsenos komiteto nariui suteikiama 
balsavimo teisė. Sudarant komitetą turėtų 
būti siekiama lyčių lygybės.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Visuomenei skirtos metinės ir galutinės 
įgyvendinimo ataskaitų santraukos 
skelbiamos viešai.

8. Komisija pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai metinę ir tarpinę ataskaitas 
apie tai, kaip naudojamos lėšos, ir apie 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų 
siekimą.
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atlieka ex ante 
vertinimus, kad pagerintų kiekvienos 
programos planavimo kokybę.

1. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Komisija ir jos vadovaujamos, atlieka 
ex ante vertinimus, kad pagerintų 
kiekvienos programos planavimo kokybę.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 50 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 51 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos iniciatyva arba jos vardu iš BSP 
fondų galima skirti paramą pasirengimui, 
stebėsenai, administracinei ir techninei 
pagalbai, vertinimui, auditui ir kontrolės 
priemonėms, reikalingoms šiam 
reglamentui įgyvendinti.

Komisijos iniciatyva arba jos vardu, arba 
valstybės narės prašymu Komisijai 
pritarus iš BSP fondų galima skirti paramą 
pasirengimui, stebėsenai, administracinei ir 
techninei pagalbai, vertinimui, auditui ir 
kontrolės priemonėms, reikalingoms šiam 
reglamentui įgyvendinti.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 51 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) priemonės, susijusios su atitinkamų 
pagal kitas Bendrijos programas (pvz., 
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pagal Mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros bendrąją programą, Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę ar pagal 
Konkurencingumo ir inovacijų programą) 
vykdomų projektų analize, taip pat 
teigiamai įvertinti pagal šias programas 
pateikti projektų pasiūlymai, kuriems dėl 
biudžeto apribojimų neskirtas Bendrijos 
finansavimas;

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 61 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

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 grąžinamas, jeigu 
per dešimt metų nuo galutinio mokėjimo 
paramos gavėjui arba per valstybės 
pagalbos taisyklėse, jei jos taikomos, 
nustatytą laikotarpį:

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 65 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija ir kiekviena valstybė narė 
bendrai atsako už tai, kad būtų pasiekti 
nustatyti tikslai, ir už patikimą lėšų 
tvarkymą.

Pakeitimas 75



AD\905587LT.doc 39/57 PE486.188v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 66 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biudžetiniai įsipareigojimai dėl veiklos 
lėšų bei augimo ir konkurencingumo 
rezervų priimami pagal Komisijos 
sprendimą, kuriuo patvirtinami 
programos pakeitimai.

Išbraukta.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 77 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei valstybė narė, kurios finansinė 
padėtis sunki, tenkina vieną iš 
22 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, 
Komisija tos valstybės narės prašymu 
įgyvendinimo aktu pagal centralizuoto 
biudžeto valdymo principą, kaip nustatyta 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 53a straipsnyje, turėtų 
parengti atskirą programą, kad tos 
valstybės narės lėšas, kurių mokėjimas 
sustabdytas, ir (arba) susigrąžintas lėšas 
bei pajamas iš palūkanų arba 
nepareikalautąsias lėšas būtų galima 
sutelkti ir panaudoti augimui ir 
ekonomikos našumui kuo labiau skatinti, 
ypač glaudžiai su ekonomika susijusiems 
infrastruktūros projektams.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 80 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei finansinių sunkumų patiriančios 
valstybės narės tenkina vieną iš 
22 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, 
sumažintos lėšos pagal Komisijos 
remiantis Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 53a straipsniu 
administruojamą, įgyvendinimo aktu 
parengtą programą investuojamos į 
didžiausio augimo ir ekonomikos 
skatinimo prioritetus, ypač į glaudžiai su 
ekonomika susijusius infrastruktūros 
projektus, siekiant nepabloginti 
ekonominės regionų padėties.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažiau išsivystę regionai, kurie pagal šią 
kategoriją buvo remiami daugiau kaip du 
finansavimo laikotarpius, tačiau, 
nepaisant maksimalios paramos, negali 
pademonstruoti jokios esminės pažangos, 
susijusios su jų ekonomine, socialine ir 
ekologine padėtimi, per kitą finansavimo 
laikotarpį priskiriami kategorijai, pagal 
kurią yra didesnis nacionalinis bendrasis 
finansavimas.

Pakeitimas 79

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

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

(c) 16,39 proc. – labiau išsivysčiusiems 
regionams;

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) 21,19 proc. (t. y. iš viso 
68 710 486 782 EUR) – iš Sanglaudos 
fondo remiamoms valstybėms narėms;

(d) 21,19 proc. – iš Sanglaudos fondo 
remiamoms valstybėms narėms;

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) 0,29 proc. (t. y. iš viso 
925 680 000 EUR) – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
sutarties Protokole Nr. 6 nustatytus 
kriterijus.

(e) 0,29 proc. – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
sutarties Protokole Nr. 6 nustatytus 
kriterijus.

Pakeitimas 82
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi regionai, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo
mažesnis kaip 75 proc. ES-25 vidurkio 
atitinkamu laikotarpiu, tačiau kurių BVP 
vienam gyventojui padidėjo iki daugiau
kaip 75 proc. ES–27 vidurkio, iš 
struktūrinių fondų gauna bent du trečdalius 
jų 2007–2013 m. skiriamos paramos.

Visi regionai, kurie 2007–2013 m.
laikotarpiu buvo remiami pagal 
konvergencijos tikslą ir kurių BVP vienam 
gyventojui yra didesnis kaip 75 proc. 
ES-27 vidurkio, iš struktūrinių fondų gauna 
bent du trečdalius jų 2007–2013 m.
gaunamos paramos.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sumažinti pagalbos vienam 
gyventojui intensyvumo skirtumus, kurie 
gali atsirasti kai kuriose valstybėse narėse 
palyginti su 2007–2013 m. laikotarpiu, 
remiantis Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 II priede nustatyta 
skaičiavimo metodika, skiriant 
finansavimą 2014–2020 m. laikotarpiui 
nustatomi bent 2007–2013 m. lygio 
finansavimo dydžiai. Viršutinės ribos 
dydis sumažinamas proporcingai 
neįtrauktai žuvininkystės ir kaimo plėtros 
fondų sumai.

Pagrindimas

Vienodo 2,5 proc. ribojimo dydžio nustatymu neužtikrinamas lankstumas siekiant atspindėti 
esamus valstybių narių lėšų panaudojimo ir išsivystymo lygio skirtumus, todėl tai turėtų 
neigiamą poveikį mažiems ir mažiau išsivysčiusiems regionams, kurių ekonomika 2008–
2010 m. labai nukentėjo nuo finansų ir ekonomikos krizės.
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Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 85

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. 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.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)



PE486.188v02-00 44/57 AD\905587LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija turi užtikrinti, 
kad partnerystės sutartimis, kaip ir 
veiksmų programomis, būtų užtikrinta 
veiksminga ir įgyvendinama struktūrinių 
fondų ir Sanglaudos fondo lėšų bei 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
ir Transeuropinių transporto 
tinklų (TEN) reglamentų sąsaja.

Pakeitimas 87

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.

Išbraukta.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai sudaro 3,48 proc.
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. numatytų visų išteklių (t. y. 
iš viso 11 700 000 004 EUR).

8. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai sudaro 7 proc.
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. numatytų visų išteklių.

Pakeitimas 89
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų perskirstyti negalima.

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų iš esmės perskirstyti 
negalima.

Pakeitimas 90

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 30 proc. viso 
vienos kategorijos regionams skirto 
asignavimo perskirstyti kitų kategorijų 
regionams.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nurodomi poreikiai, susiję su i) nurodomi poreikiai, susiję su 
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problemomis, nustatytomis konkrečiai 
šaliai skirtose rekomendacijose pagal 
121 straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijose, priimtose pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį, atsižvelgiant į 
integruotąsias gaires ir nacionalinius bei 
regioninius ypatumus;

problemomis, nustatytomis atitinkamose 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
pagal 121 straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijose, priimtose pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį, remiantis
nacionalinėmis reformų programomis, 
atsižvelgiant į integruotąsias gaires ir 
nacionalinius bei regioninius ypatumus;

Pakeitimas 92

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) priemonės, kuriomis užtikrinamas fondų, 
EŽŪFKP ir EJRŽF koordinavimas 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos bei 
nacionalinėmis finansavimo priemonėmis 
ir EIB;

i) priemonės, kuriomis užtikrinamas fondų, 
EŽŪFKP, EJRŽF ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės
koordinavimas tarpusavyje ir su kitomis 
Sąjungos bei nacionalinėmis finansavimo 
priemonėmis ir EIB;

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 94
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) sritys, kuriose remiamos 
tarpvalstybinės infrastruktūros jungtys 
ir (arba) regioninės jungtys;

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies g punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) planuojama struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšų bei kitų 
finansavimo priemonių, ypač Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės, sąsaja;

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nurodomos konkrečios priemonės, kaip 
atrenkant veiksmus atsižvelgti į aplinkos 
apsaugos reikalavimus, išteklių 
efektyvumą, klimato kaitos švelninimą ir 
prisitaikymą, atsparumą nelaimėms ir
rizikos prevenciją ir valdymą;

i) nurodomos konkrečios priemonės, kaip 
atrenkant veiksmus atsižvelgti į aplinkos 
apsaugos reikalavimus, išteklių 
efektyvumą, biologinės įvairovės apsaugą, 
ekosistemomis pagristą klimato kaitos 
švelninimą ir prisitaikymą, atsparumą 
nelaimėms bei rizikos prevenciją ir 
valdymą;
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Pakeitimas 97

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) nurodoma, kaip ji prisideda prie 
infrastruktūros rėmimo;

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir
neviršijant 5 proc. kiekvienai veiksmų 
programos prioritetinei krypčiai skiriamo 
Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

2. Iš ERPF ir ESF lėšų neviršijant 20 proc.
kiekvienai veiksmų programos prioritetinei 
krypčiai skiriamo Sąjungos finansavimo 
gali būti finansuojama veiksmo dalis, 
kurios sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš 
kito fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(f) apie poveikio aplinkai analizę 
atsižvelgiant į prisitaikymą prie klimato 
kaitos padarinių, poreikį juos mažinti, 
išteklių naudojimo veiksmingumą, 
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atsparumą nelaimėms; biologinės įvairovės apsaugą ir atsparumą 
nelaimėms;

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 92 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija didelės apimties projektą 
įvertina remdamasi 91 straipsnyje nurodyta 
informacija, kad nustatytų, ar siūloma 
fondų parama yra pagrįsta.

1. Komisija didelės apimties projektą 
įvertina remdamasi 91 straipsnyje nurodyta 
informacija, kad nustatytų, ar siūloma 
fondų parama yra pagrįsta. Prieš priimat 
sprendimą turi vykti skaidrus procesas.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 92 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Svarstydama didelės apimties 
projektus Komisija įvertina, ar dėl fondų 
finansinio įnašo esamose gamybos vietose 
Europos Sąjungoje labai sumažėtų darbo 
vietų, siekiant užtikrinti, kad Bendrijos 
finansavimu Europos Sąjungoje nebūtų 
remiamas gamybos perkėlimas.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 97 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl jo sudėties sprendžia valstybė narė, 
pasitarusi su vadovaujančiąja institucija ir
laikydamasi partnerystės principo.

Dėl jo sudėties sprendžia valstybė narė, 
pasitarusi su vadovaujančiąja institucija,
laikydamasi partnerystės principo ir 
propaguodama lyčių lygybę jį sudarant.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) rekomenduoja Komisijai išnagrinėti 
galimybę įsteigti bendrą visos Europos 
fondą, finansuojamą iš struktūrinių 
fondų, skirtą bendradarbiavimui Europos 
mokslinių tyrimų srityje skatinti.
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Pakeitimas 105

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 nei 85 proc.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 9 straipsnio 1 punkte nustatytą 
teminį tikslą Sąjungos ar regionų 
lygmenimis galima nustatyti atskirą iki 
80 proc. bendrai finansuojamą Komisijos 
tiesiogiai ar netiesiogiai administruojamą 
prioritetinę kryptį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu regionams suteikiama galimybė savanoriškai prisidėti prie bendradarbiavimo 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje projektų ir dalyvauti juos įgyvendinant, 
tačiau tokiu atveju taikoma centralizuota ir suderinta atrankos tvarka ir įgyvendinimo bei 
valdymo metodas. Šį sumanymą pasiūlė EMTK ir keli Europos Parlamento nariai neseniai 
pateiktuose pranešimuose.

Pakeitimas 107
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) retai (mažiau kaip 50 gyventojų
viename kvadratiniame kilometre) ir labai 
retai (mažiau kaip 8 gyventojai viename 
kvadratiniame kilometre) apgyvendintos 
vietovės.

(c) retai (mažiau kaip 125 gyventojai 
viename kvadratiniame kilometre) ir labai 
retai (mažiau kaip 8 gyventojai viename 
kvadratiniame kilometre) apgyvendintos 
vietovės, kurioms būdinga besitęsianti 
grynoji išorinė migracija.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 112 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios šioje dalyje 
nustatytų valstybių narių prievolių 
vykdymo taisyklės.

Išbraukta.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 127 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė, kurios finansinė padėtis 
sunki, tenkina vieną iš 22 straipsnio 
1 dalyje nurodytų sąlygų, Komisija tos 
valstybės narės prašymu įgyvendinimo 
aktu pagal centralizuoto biudžeto valdymo 
principą, kaip nustatyta Reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 
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53a straipsnyje, turi parengti atskirą 
programą, kad tos valstybės narės lėšas, 
kurių mokėjimas sustabdytas, ir (arba) 
susigrąžintas lėšas bei pajamas iš 
palūkanų arba nepareikalautąsias lėšas 
būtų galima sutelkti ir panaudoti augimui 
kuo labiau skatinti, ypač glaudžiai su 
ekonomika susijusiems infrastruktūros 
projektams.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 137 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jei valstybė narė, kurios finansinė 
padėtis sunki, tenkina vieną iš 
22 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, 
Komisija tos valstybės narės prašymu 
įgyvendinimo aktu pagal centralizuoto 
biudžeto valdymo principą, kaip nustatyta 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 53a straipsnyje, parengia 
atskirą programą, kad tos valstybės narės 
lėšas, kurių mokėjimas sustabdytas, ir 
(arba) susigrąžintas lėšas bei pajamas iš 
palūkanų arba nepareikalautąsias lėšas 
būtų galima sutelkti ir panaudoti augimui 
kuo labiau skatinti, ypač glaudžiai su 
ekonomika susijusiems infrastruktūros 
projektams.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
Ketvirtosios dalies 143 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai talkina Fondų koordinavimo 
komitetas. Tai komitetas, apibrėžtas 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

1. Komisijai talkina Fondų koordinavimo 
komitetas. Tai komitetas, apibrėžtas 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Sudarant 
komitetą turėtų būti siekiama lyčių 
lygybės.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atitinkantys 7 ir 8 straipsniuose 
nustatytus principus.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo lentelės 1 punkto trečias stulpelis „Įvykdymo kriterijai“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Parengta nacionalinė arba regioninė 
inovacijų strategija, skirta pažangiajai 
specializacijai ir:

– Parengta nacionalinė arba regioninė 
inovacijų strategija, skirta pažangiajai 
specializacijai ir:

– parengta glaudžiai bendradarbiaujant 
su regioniniais suinteresuotaisiais 
subjektais;

– pagrįsta SSGG (angl. SWOT) analize, 
siekiant išteklius sutelkti pagal tam tikrą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų prioritetų 
skaičių;

– pagrįsta SSGG (angl. SWOT) analize, 
siekiant išteklius sutelkti pagal tam tikrą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų prioritetų 
skaičių, atsižvelgiant į ankstesnę patirtį, 
kai tai įmanoma;

– kurioje išdėstomos priemonės privačioms – kurioje išdėstomos priemonės privačioms 
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investicijoms į MTTP skatinti; investicijoms į MTTP skatinti;

– kurioje išdėstoma galima sinergija su 
veiksmais, kurių imtasi pagal programą 
„Horizontas 2020“;

– kurioje numatyta stebėsenos ir peržiūros 
sistema.

– kurioje numatyta stebėsenos ir peržiūros 
sistema, kuria galima lanksčiai pritaikyti 
planą.

– Valstybė narė patvirtino programą, 
kurioje nustatomi biudžeto ištekliai, 
kuriuos galima skirti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms;

– Valstybė narė patvirtino programą, 
kurioje nustatomi biudžeto ištekliai, 
kuriuos galima skirti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, taip pat su ES 
prioritetais susijusias programas ir 
investicijų prioritetų planą;

– valstybė narė patvirtino daugiametį 
biudžeto ir investicijų prioritetų planą, 
susijusį su ES prioritetais (Europos 
strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūros 
forumas, ESFRI).

– valstybė narė patvirtino daugiametį 
biudžeto ir investicijų prioritetų planą, 
susijusį su ES prioritetais (Europos 
strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūros 
forumas, ESFRI).

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo lentelės 2 punkto antro stulpelio „Ex ante sąlyga“ 2.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2. Naujos kartos prieigos (NKP) 
infrastruktūra: parengti nacionaliniai NKP 
planai, kuriuose atsižvelgta į regioninius 
veiksmus, siekiant įgyvendinti ES didelės 
spartos interneto prieigos tikslus, 
daugiausia dėmesio skiriant toms sritims, 
kuriose nustatyta, kad rinka negali 
prieinamomis sąnaudomis suteikti 
pakankamos kokybės atviros 
infrastruktūros, laikantis ES konkurencijos 
ir valstybės pagalbos taisyklių, ir teikti 
pažeidžiamoms grupėms prieinamas 
paslaugas.

2.2. Naujos kartos prieigos (NKP) 
infrastruktūra: parengti nacionaliniai 
ir (arba) regioniniai NKP planai, kuriuose 
atsižvelgta į regioninius veiksmus, siekiant 
įgyvendinti ES didelės spartos interneto 
prieigos tikslus ir skatinti teritorinę 
sanglaudą, daugiausia dėmesio skiriant 
toms sritims, kuriose nustatyta, kad rinka 
negali prieinamomis sąnaudomis suteikti 
pakankamos kokybės atviros 
infrastruktūros, laikantis ES konkurencijos 
ir valstybės pagalbos taisyklių, ir teikti 
pažeidžiamoms grupėms prieinamas 
paslaugas.
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Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo lentelės 2 punkto trečio stulpelio „Įvykdymo kriterijai“ pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Galiojančiame nacionaliniame NKP 
plane pateikiama:

– Galiojančiame nacionaliniame ir (arba) 
regioniniame NKP plane pateikiama:

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2.1 punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaujančioji institucija, 
įgyvendindama informavimo ir viešinimo 
priemones pagal nacionalinius teisės aktus 
ir praktiką, į šią veiklą įtraukia šias 
įstaigas:

3. Vadovaujančioji institucija, 
įgyvendindama informavimo ir viešinimo 
priemones pagal nacionalinius teisės aktus 
ir praktiką, į šią veiklą įtraukia bent vieną 
iš šių įstaigų:

Pagrindimas

Manoma, kad derėtų užtikrinti deramą lankstumą siekiant įtraukti organizacijas, pačias 
tinkamiausias pagal veiksmų ir (arba) projektų, apie kuriuos informuojama ir kurie 
viešinami, tipą.
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Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Patrizia Toia
15.11.2011

Svarstymas komitete 23.4.2012

Priėmimo data 19.6.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

45
2
8

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo 
Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da 
Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo 
Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, 
Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis 
Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Aldo 
Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, 
Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa 
Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, 
Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, 
Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, 
Henri Weber

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

Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, 
Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, 
Werner Langen, Mario Pirillo, Lambert van Nistelrooij

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

Jorgo Chatzimarkakis


