
AM\900826LT.doc PE488.025v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2011/0275(COD)

7.5.2012

PAKEITIMAI
39–130

Nuomonės projektas
Patrizia Toia
(PE486.187v02-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių su 
Europos regioninės plėtros fondu ir investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1080/2006

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2011) 0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))



PE488.025v01-00 2/46 AM\900826LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\900826LT.doc 3/46 PE488.025v01-00

LT

Pakeitimas 39
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP 
vidurkio ataskaitiniu laikotarpiu, 
poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurie 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo remiami pagal 
konvergencijos tikslą, poreikius;

Or. de

Pakeitimas 40
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, integracinio 
ekonominio augimo skatinimui ir klimato 
kaitos švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
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mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

Or. ro

Pakeitimas 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, klimato kaitos 
švelninimui ir efektyviam išteklių 
naudojimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

Or. en

Pakeitimas 42
Herbert Reul, Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) bet kurio regiono plėtrą nulemia jo 
inovacinis pajėgumas, kuris vėlgi labai 
priklauso nuo mokslinių tyrimų ir plėtros. 
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Pažangių mokslinių tyrimų įstaigų, kurios 
būtų patrauklios tarptautiniu lygmeniu 
dirbantiems aukščiausio lygio 
mokslininkams ir savo šalies jauniesiems 
mokslininkams, trūkumas yra labai rimta 
kliūtis daugelio regionų plėtrai. Po 
geriausias pasaulio mokslinių tyrimų 
įstaigas, veikiančias taip pat ne Europoje, 
pasklidę sėkmingai dirbantys 
mokslininkai iš beveik visų Europos 
regionų. Visai Europos inovacijų sąjungai 
būtų naudinga, jei šie talentai grįžtų. 
Todėl ERPF turėtų remti visas regionų 
pastangas, nukreiptas į tokių mokslinių 
tyrimų įstaigų kūrimą inovacijoms 
palankioje aplinkoje. Visų pirma, jei 
regionai siekia gauti lėšų pagal programą 
„Horizontas 2020“, pvz., kartu su 
veikiančia aukščiausio lygio mokslinių 
tyrimų įstaiga dalyvaudami konkurse dėl 
pažangių mokslinių tyrimų institutų 
kūrimo, turėtų būti panaudotos visos 
sąveikos su programa „Horizontas 2020“ 
galimybės. Tik taip naujos įstaigos gali 
tapti traukos centrais inovacijas 
diegiančioms įmonėms ir mokslinių 
tyrimų ir inovacijų grupių šerdimi;

Or. de

Pagrindimas

Protų nutekėjimas kai kuriose valstybėse narėse yra iššūkis visai Europai! Patraukliems 
mokslinių tyrimų institutams sukurti šioms valstybėms narėms reikalinga parama: 
infrastruktūrai – iš ERPF, kompetencijai užtikrinti – pagal programą „Horizontas 2020“. 
M. Matiaso pranešime Europos Parlamentas pasiūlė vykdyti konkursus, kuriuose dalyvautų 
atitinkamai jau veikiančio aukščiausio lygio instituto ir besivystančio regiono komandos. Jų 
mokslinė koncepcija remiama pagal programos „Horizontas 2020“ kompetencijos principą. 
Regionas infrastruktūrai naudoja savo lėšas ir ERPF lėšas, dėl kurių konkursas nevykdomas.

Pakeitimas 43
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) pagal strategiją „Europa 2020“ 
ERPF kartu su kitais fondais pagal 
Bendrą strateginę programą turėtų padėti 
pasiekti strateginius ES romų integracijos 
nacionalinių strategijų plano iki 2020 m. 
tikslus, skiriant papildomą finansinę 
paramą integruotoms priemonėms, 
kuriomis siekiama užtikrinti romams bent 
galimybes be diskriminavimo mokytis, 
dirbti, gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas ir būstą;

Or. ro

Pakeitimas 44
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
miestų, kuriems taikomi šie veiksmai, 
sąrašų bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

(7) atsižvelgiant į kompleksinės tvarios 
miestų plėtros programą manoma, kad 
būtina remti integruotuosius miestų 
vietovėse kylančių ekonomikos, aplinkos, 
klimato ir socialinių problemų sprendimo 
veiksmus, pritaikyti miestus prie klimato 
kaitos keliamų problemų ir nustatyti 
miestų, kuriems taikomi šie veiksmai, 
sąrašų bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

Or. en

Pakeitimas 45
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
miestų, kuriems taikomi šie veiksmai, 
sąrašų bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

(7) atsižvelgiant į tvarios ir integracinės 
miestų plėtros programą manoma, kad 
būtina remti integruotuosius miestų 
vietovėse kylančių ekonomikos, aplinkos, 
klimato ir socialinių problemų sprendimo 
veiksmus ir nustatyti miestų, kuriems 
taikomi šie veiksmai, sąrašų bei šiems 
veiksmams atidėtų finansinių asignavimų 
tvarką;

Or. ro

Pakeitimas 46
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) remiantis tvarios miestų plėtros 
priemonių integravimo į 2007–2013 m. 
ERPF lėšomis bendrai finansuojamas 
veiksmų programas patirtimi ir 
pranašumais Sąjungos lygmeniu reikėtų 
imtis tolesnių veiksmų ir įsteigti miestų 
plėtros forumą;

(8) remiantis tvarios ir integracinės miestų 
plėtros priemonių integravimo į 2007–
2013 m. ERPF lėšomis bendrai 
finansuojamas veiksmų programas 
patirtimi ir pranašumais Sąjungos 
lygmeniu reikėtų imtis tolesnių veiksmų ir 
įsteigti miestų plėtros forumą;

Or. ro

Pakeitimas 47
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems 
su tvaria miestų plėtra susijusių problemų 
sprendimams nustatyti arba išbandyti 

(9) naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems 
su tvaria ir integracine miestų plėtra 
susijusių problemų sprendimams nustatyti 
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ERPF turėtų remti novatoriškus tvarios 
miestų plėtros veiksmus;

arba išbandyti ERPF turėtų remti 
novatoriškus tvarios miestų plėtros 
veiksmus;

Or. ro

Pakeitimas 48
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems 
su tvaria miestų plėtra susijusių problemų 
sprendimams nustatyti arba išbandyti 
ERPF turėtų remti novatoriškus tvarios 
miestų plėtros veiksmus;

(9) naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems 
su tvaria miestų plėtra susijusių problemų 
sprendimams nustatyti arba išbandyti 
ERPF turėtų remti novatoriškus 
kompleksinės tvarios miestų plėtros 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 49
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) pabrėžia ekonominės veiklos miestų 
centruose išlaikymo svarbą;

Or. en

Pakeitimas 50
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir 
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir 
atsiliekančių regionų pertvarkymą; mano, 
kad reikėtų visapusiškai naudoti 
struktūrinių fondų lėšas gebėjimų 
stiprinimui regionuose remti, t. y. vykdyti 
tikslinę veiklą, kuria būtų siekiama steigti 
kompetencijos centrus, modernizuoti 
universitetus, įsigyti mokslinę įrangą, 
perduoti vietos technologijas, remti naujai 
steigiamas įmones ir atsiskyrusias MTI 
įmones (angl. spin-offs) bei užtikrinti 
pramonės įmonių ir akademinės 
bendruomenės sąveiką vietos lygmeniu; 
mano, kad tai padės sudaryti sąlygas 
įtvirtinti kompetencijos siekimą, todėl šie 
regionai visapusiškai, kokybiškai ir 
kompetentingai dalyvaus įgyvendinant 
programą „Horizontas 2020“.

Or. en

Pakeitimas 51
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 



PE488.025v01-00 10/46 AM\900826LT.doc

LT

patiriančių pramoninių regionų ir 
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

patiriančių pramoninių regionų,
atsiliekančių regionų ir su demografinėmis 
problemomis susiduriančių regionų
pertvarkymą.

Or. de

Pakeitimas 52
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

(a) investicijas į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, kuriomis padedama 
kurti ir išsaugoti tvarias darbo vietas 
teikiant tiesioginę pagalbą investicijoms tik 
į mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ);

Or. en

Pakeitimas 53
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms visų pirma į mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ);

Or. de

Pakeitimas 54
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) investicijas į priemones, skirtas 
energijos vartojimo efektyvumui 
pastatuose ir transporto sektoriuje didinti, 
itin daug dėmesio skiriant gyvenamųjų 
namų energijos vartojimo efektyvumui;

Or. ro

Pakeitimas 55
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūrą, itin daug dėmesio 
skiriant mažiausiai išsivysčiusiems ir 
socialiniu bei ekonominiu požiūriais 
labiausiai pažeidžiamiems regionams;

Or. ro

Pakeitimas 56
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kapitalo investicijas į įrangą ir nedidelius 
infrastruktūros objektus;

i) kapitalo investicijas į įrangą ir 
infrastruktūros objektus;

Or. de
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Pakeitimas 57
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paramą ir paslaugas įmonėms, ypač 
MVĮ;

ii) paramą ir paslaugas, kuriomis siekiama 
skatinti inovacijas įmonėse, ypač MVĮ, ir 
komercinę veiklą miestų centruose;

Or. en

Pakeitimas 58
Herbert Reul, Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) paramą valstybinėms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į 
technologiją bei taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse;

iii) paramą valstybinėms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į
technologiją bei taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse; tai apima aukščiausio 
lygio mokslinių tyrimų įstaigų steigimą, 
pavyzdžiui, vykdant atitinkamą konkursą 
pagal programą „Horizontas 2020“, ir 
visų priemonių, kuriomis galima užtikrinti 
tarptautinį šių įstaigų patrauklumą, 
įskaitant tarptautiniu lygmeniu 
konkurencingus atlyginimus, rėmimą;

Or. de

Pagrindimas

Taip pat žr. (5a) konstatuojamąją dalį (naują). Norėdami pritraukti tarptautiniu lygmeniu 
dirbančių aukščiausio lygio mokslininkų ir inovacijas diegiančių įmonių, regionai turi sukurti 
visapusiškas patrauklias bendrąsias sąlygas. Tai apima ir tarptautiniu lygmeniu 
konkurencingus mokslininkų atlyginimus, ir, pvz., mokymo pasiūlymus anglų kalba, komercinį 
plotą ar modernias administravimo paslaugas internetu. Regionai turi turėti teisę šiuo tikslu 
naudoti ERPF lėšas.
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Pakeitimas 59
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) paramą valstybinėms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į 
technologiją bei taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse;

iii) paramą valstybinėms arba privačioms 
organizacijoms, atliekančioms mokslinius 
tyrimus, ir inovacijų įstaigoms ir 
investicijas į technologiją bei taikomuosius 
mokslinius tyrimus įmonėse;

Or. en

Pakeitimas 60
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) paramą valstybinėms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į 
technologiją bei taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse;

iii) paramą mokslinių tyrimų ir inovacijų 
įstaigoms ir investicijas į technologiją bei 
taikomuosius mokslinius tyrimus įmonėse;

Or. de

Pakeitimas 61
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių, aplinkos apsaugos, mokslo ir 
mokslinių tyrimų veikėjų tinklų kūrimą, 
bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi;
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Or. de

Pakeitimas 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) paramą valstybinėms ir privačioms 
organizacijoms tobulinant sveikatos 
priežiūros sistemas;

Or. en

Pakeitimas 63
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) techninę pagalbą. (e) techninę pagalbą, teikiamą visais 
administravimo ir valdymo įstaigų, 
dirbančių inovacijų srityje, lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 64
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
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aplinkos, transporto ir IRT srityse. aplinkos, transporto ir IRT srityse, tačiau 
jo lėšomis galima naudotis novatoriškiems 
sprendimams ekosistemų funkcijų, 
biologinės įvairovės ir ekologiškos 
infrastruktūros srityse, taip pat su aplinką 
tausojančiu transportu ir ekologiškomis 
IRT susijusiems sprendimams įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 65
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse remia ne 
pirmiausia.

Or. de

Pakeitimas 66
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 67
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 3, 4 ir 6 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Or. en

Pakeitimas 68
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 69
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 

ii) bent 25 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
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9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

Or. en

Pakeitimas 70
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

Or. en

Pakeitimas 71
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

ii) bent 15 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

Or. en

Pakeitimas 72
Judith A. Merkies
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

ii) bent 15 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

Or. en

Pakeitimas 73
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

ii) bent 12 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

Or. en

Pakeitimas 74
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo 

Išbraukta.
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laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 82 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose, bent 60 proc. visų ERPF 
išteklių nacionaliniu lygmeniu skiriama 
kiekvienam iš Reglamento (ES) Nr. 
[…]/2012 [BNR] 9 straipsnio 1, 3 ir 4 
dalyse nurodytų teminių tikslų.

Or. de

Pakeitimas 75
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros 
ir inovacijų skatinimas, taip pat mokymo 
Europos švietimo centruose tobulinimas:

Or. en

Pakeitimas 76
Herbert Reul, Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų 
tobulinti kompetenciją lavinimas ir 
kompetencijos centrų, ypač Europos 
svarbos, skatinimas;

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų
tobulinti kompetenciją lavinimas ir 
kompetencijos centrų, ypač Europos 
svarbos, skatinimas, taip pat atsižvelgiant į 
sąveikos su kitomis europinėmis 
programomis galimybes, pavyzdžiui, 
vykdant aukščiausio lygio mokslinių 
tyrimų įstaigų steigimo konkursus pagal 
programą „Horizontas 2020“;
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Or. de

Pagrindimas

Taip pat žr. (5a) konstatuojamąją dalį (naują). Iš daugybės regioninių konkursų matyti, kad ši 
priemonė ypač tinka kompetencijai ugdyti. Net ir tuose regionuose, kurių negalima priskirti 
prie pirmaujančių, šia priemone pagerinama inovacijų aplinka, o kartu labai skatinamos 
teigiamos plėtros tendencijos.

Pakeitimas 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų 
tobulinti kompetenciją lavinimas ir 
kompetencijos centrų, ypač Europos 
svarbos, skatinimas;

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) 
infrastruktūros tobulinimas, investicijų į 
technologijas plėtojimas, MTI gebėjimų 
tobulinti kompetenciją lavinimas ir 
kompetencijos centrų, ypač Europos 
svarbos, skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 78
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
ekologiniu požiūriu veiksmingų ir 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;
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Or. en

Pakeitimas 79
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų,
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių ir organizacinių inovacijų ir 
viešosioms paslaugoms teikti skirtų 
inovacijų, paklausos generavimo, tinklų 
kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. en

Pakeitimas 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) technologinių ir taikomųjų mokslinių 
tyrimų, bandomųjų linijų, ankstyvo 
produktų patvirtinimo veiksmų ir didelio 
poveikio technologijų pažangiosios 
gamybos pajėgumų ir pirminės gamybos 
skatinimas bei bendrosios paskirties 
technologijų sklaida;

(c) technologinių ir taikomųjų mokslinių 
tyrimų, bandomųjų linijų, žmogiškųjų 
išteklių, ankstyvo produktų patvirtinimo 
veiksmų ir didelio poveikio technologijų 
pažangiosios gamybos pajėgumų ir 
pirminės gamybos skatinimas bei 
bendrosios paskirties technologijų sklaida;

Or. en

Pakeitimas 81
Patrizia Toia



PE488.025v01-00 22/46 AM\900826LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) pagalba ugdant gebėjimus, kad 
naujas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
(MTI) idėjas būtų galima greitai pritaikyti 
ekonomikoje. Tai apima paramą grupėms, 
mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijų 
srities dalyvių bendradarbiavimo 
partnerystės subjektams, įskaitant 
teminius pramonės mokslinius tyrimus ir 
inovacijų programas, verslo MTI 
infrastruktūrai, MTI verslo, įskaitant 
paslaugų verslą, konsultavimo paslaugų 
skatinimui, kūrybos centrams, kultūros ir 
kūrybos pramonei bei socialinėms 
inovacijoms, bandomajai ir 
demonstracinei veiklai, taip pat didesnės 
novatoriškų produktų paklausos kūrimą, 
be kita ko, pasitelkiant viešuosius 
inovacijų pirkimus ir inovacijų projektų 
finansavimo viešuosius konkursus;

Or. en

Pakeitimas 82
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) MVĮ inovacinių pajėgumų 
sutelkimas, įskaitant atitinkamas 
konsultacines paslaugas, ir į pritaikymą ir 
įgyvendinimą nukreiptų mokslinių tyrimų 
ir plėtros MVĮ rėmimas, kartu vienodai 
įtraukiant produktų ir procesų inovacijas;

Or. de
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Pakeitimas 83
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. įtraukties ir e. sveikatos 
programų tobulinimas;

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. įtraukties ir e. sveikatos 
programų plėtojimas ir tobulinimas;

Or. ro

Pakeitimas 84
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) MVĮ konkurencingumo didinimas: (3) MVĮ konkurencingumo ir veiklos 
tvarumo didinimas:

Or. en

Pakeitimas 85
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas;

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo bei verslo 
perdavimo skatinimas; priemonių, 
kuriomis MVĮ būtų teikiama tolesnė 
pagalba ir pagalba jų veiklai stabilizuoti, 
skatinimas ir investicijų į individualias 
įmones skatinimas;
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Or. de

Pakeitimas 86
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas;

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo, visų 
pirma srityse, kuriose sprendžiamos 
svarbiausios ES visuomenės problemos,
skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 87
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas;

(a) moterų ir vyrų verslumo, ypač sudarant 
palankesnes sąlygas pritaikyti naujas idėjas 
ekonominei veiklai, ir naujų įmonių 
steigimo skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 88
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų MVĮ verslo, ypač 
internacionalizavimo, modelių kūrimas;

(b) naujų MVĮ verslo modelių, įskaitant 
ekologiškų įmonių steigimo, galimybių 
patekti į vietos rinkas ir 
internacionalizavimo modelius, kūrimas;

Or. en

Pakeitimas 89
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų MVĮ verslo, ypač 
internacionalizavimo, modelių kūrimas;

(b) naujų MVĮ verslo, ypač 
internacionalizavimo, modelių, įskaitant 
atitinkamas konsultacines paslaugas,
kūrimas ir taikymas;

Or. de

Pakeitimas 90
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) MVĮ steigimas augančiose verslo 
srityse, susijusiose su Europos ir 
regioniniais iššūkiais, pvz., su kūrybos ir 
kultūros pramone, naujomis turizmu 
formomis, įskaitant kultūrinį turizmą, ir 
su novatoriškomis paslaugomis, 
atspindinčiomis naujus visuomenės 
poreikius, arba su produktais ir 
paslaugomis, siejamomis su senėjančia 
visuomene, slauga ir sveikata, 
ekologinėmis inovacijomis, mažai anglies 
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dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ekonomika ir efektyviu 
išteklių naudojimu, įskaitant 
koordinavimą su viešaisiais pirkimais 
siekiant paspartinti novatoriškų 
sprendimų, skirtų šiems iššūkiams 
atremti, diegimą rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 91
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) parama kuravimo ir konsultavimo 
veiklai, ypač tarpininkavimo organizacijų, 
dirbančių su įvairių kategorijų MVĮ, 
mokymo ir veiklos srityje;

Or. en

Pakeitimas 92
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) skatinimas teikti verslo paramos 
paslaugas, ypač remiant ekologines 
inovacijas, efektyvų išteklių naudojimą ir 
aplinkosauginio veiksmingumo valdymą;

Or. en



AM\900826LT.doc 27/46 PE488.025v01-00

LT

Pakeitimas 93
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
skatinimas MVĮ;

(b) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo
didinimas MVĮ;

Or. ro

Pakeitimas 94
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
skatinimas MVĮ;

(b) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
skatinimas MVĮ, taip pat MVĮ pastangų 
siekiant šių tikslų skatinimas;

Or. de

Pakeitimas 95
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
viešosiose infrastruktūrose ir gyvenamųjų 
namų sektoriuje rėmimas;

(c) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
viešosiose infrastruktūrose ir gyvenamųjų 
namų sektoriuje didinimas;

Or. ro
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Pakeitimas 96
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) anglies dioksido kiekio mažinimu 
grindžiamos miestų vietovių strategijos 
skatinimas;

(e) anglies dioksido kiekio mažinimu 
grindžiamos miestų vietovių strategijos 
skatinimas ir miestų vietovių pritaikymas 
išmesti mažiau anglies dioksido;

Or. en

Pakeitimas 97
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) anglies dioksido kiekio mažinimu 
grindžiamos miestų vietovių strategijos 
skatinimas;

(e) veiksmingų ir atsinaujinančiaisiais 
ištekliais grindžiamos miestų vietovių 
energijos strategijos skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 98
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) specialių prisitaikymo prie klimato 
kaitos investicijų skatinimas;

(a) specialių ekosistemomis grindžiamo 
prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų 
skatinimas;
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Or. en

Pakeitimas 99
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) aplinkos apsauga ir tausaus išteklių 
naudojimo skatinimas:

(6) aplinkos, biologinės įvairovės ir 
ekosistemų apsauga ir tausaus išteklių 
naudojimo skatinimas:

Or. en

Pakeitimas 100
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) aplinkos apsaugos paslaugų, 
kuriomis skatinamos ekologinės 
inovacijos, teikimo plėtra ir parama, taip 
pat MVĮ ir viešųjų paslaugų 
aplinkosauginio veiksmingumo 
didinimas;

Or. en

Pakeitimas 101
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto įžanginė dalis
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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 kliūčių šalinimui ir trūkstamų 
tarpvalstybinių tvaraus ir įvairiarūšio 
transporto infrastruktūros jungčių 
kūrimui:

Or. en

Pakeitimas 102
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) miestų transporto modernizavimas ir 
jo veiksmingumo didinimas;

Or. ro

Pakeitimas 103
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) užimtumo ir darbo jėgos judumo 
skatinimas:

(8) užimtumo, visų pirma ekologiškų 
darbo vietų kūrimo, ir darbo jėgos judumo 
skatinimas:

Or. en

Pakeitimas 104
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslo inkubatorių kūrimas ir 
investicinės paramos savarankiškam darbui 
ir įmonių steigimui teikimas;

(a) verslo inkubatorių kūrimas ir 
investicinės paramos savarankiškam 
darbui, labai mažoms įmonėms ir įmonių 
steigimui teikimas;

Or. en

Pakeitimas 105
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijos į valstybės įdarbinimo 
tarnybų infrastruktūrą;

(c) investicijos į valstybės įdarbinimo 
tarnybų ir profesinio mokymo centrų 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 106
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) parama, teikiama nacionalinių 
socialinės ir ekonominės romų įtraukties 
strategijų, kuriomis siekiama užtikrinti 
romams bent galimybes be 
diskriminavimo mokytis, dirbti, gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas ir būstą, 
tikslams vietos ir regionų lygmenimis 
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įgyvendinti;

Or. ro

Pakeitimas 107
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialinių įmonių rėmimas; (c) socialinės ekonomikos įmonių ir 
organizacijų rėmimas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant Europoje skatinti socialinės ekonomikos veikėjų puoselėjamas vertybes ir pripažinti 
jų vaidmenį ES bendrojoje rinkoje, būtina remti socialinės ekonomikos įmones ir 
organizacijas (kooperatyvus, draugijas, asociacijas ir fondus).

Pakeitimas 108
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užtikrinama didesnė programos 
„Horizontas 2020“, kurios pagrindinės 
varomosios jėgos yra kompetencija ir 
kompetencijos siekimas, ir struktūrinių 
fondų, kurių pagrindinės varomosios 
jėgos yra gebėjimų stiprinimas ir 
pažangioji specializacija, priemonių 
sąveika, papildomumas ir sąveikumas, 
užtikrinant, kad šios dvi programos būtų 
susietos abipusiais ryšiais.

Or. en
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Pakeitimas 109
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Struktūrinių fondų lėšas galima naudoti 
įrangos įsigijimui, žmogiškųjų išteklių 
vystymui ir grupių kūrimui prioritetinėse 
programos „Horizontas 2020“ srityse 
finansuoti, taip pat iš šių fondų galima 
skirti nedideles dotacijas pasiūlymams, 
kurie bus pateikti pagal programą 
„Horizontas 2020“, rengti.

Or. en

Pakeitimas 110
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių ir regioninių fondų lėšas 
galima naudoti siekiant prisidėti prie 
Europos mokslinių tyrimų tarybos, 
programos „Marie Curie“ ar 
bendradarbiavimo projektų, atitinkančių 
kompetencijos kriterijus, tačiau 
nefinansuojamų dėl lėšų Europos 
fonduose trūkumo, finansavimo. Pagal 
programą „Horizontas 2020“ teigiamai 
įvertintiems projektams, kurie kitu atveju 
dėl biudžeto apribojimų nebūtų 
finansuojami, galima suteikti „kokybės 
ženklu“ pažymėtų projektų statusą.

Or. en
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Pakeitimas 111
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Struktūrinių fondų lėšas galima naudoti 
tolesniems veiksmams, kurių imamasi 
įgyvendinus programos 
„Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų 
projektus, pvz., bandomiesiems masto ir 
demonstraciniams projektams, finansuoti 
ar bendrai finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 112
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 e pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Struktūrinių fondų lėšas galima naudoti 
siekiant suteikti mokslinių tyrimų 
rezultatams papildomos vertės, kad būtų 
skatinama nesudėtingai naudotis žiniomis 
arba sudaryti palankesnes sąlygas taikyti 
įgytas žinias pagal jų tiesioginę 
ekonominę ir visuomeninę paskirtį.

Or. en

Pakeitimas 113
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 f pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rekomenduoja Komisijai, siekiant skatinti 
vykdyti bendrus Europos mokslinius 
tyrimus, išnagrinėti galimybę įsteigti visos 
Europos bendrą fondą, kuris būtų 
finansuojamas struktūrinių fondų 
lėšomis.

Or. en

Pakeitimas 114
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pabrėžia būtinybę nustatyti specialų 
švietimo ir mokymo srities rodiklį.

Or. en

Pakeitimas 115
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvari miestų plėtra Tvari ir integracinė miestų plėtra

Or. ro

Pakeitimas 116
Ioan Enciu



PE488.025v01-00 36/46 AM\900826LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ERPF per veiksmų programas remia 
tvarią miestų plėtrą taikant strategiją, kuria 
nustatomi integruotieji veiksmai 
ekonominėms, aplinkos, klimato ir 
socialinėms miestų vietovių problemoms 
spręsti.

1. ERPF per veiksmų programas remia 
tvarią ir integracinę miestų plėtrą taikant 
strategiją, kuria nustatomi integruotieji 
veiksmai ekonominėms, aplinkos, klimato 
ir socialinėms miestų vietovių problemoms 
spręsti.

Or. ro

Pakeitimas 117
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė savo partnerystės 
sutartyje sudaro miestų, kuriuose reikėtų 
įgyvendinti integruotuosius tvarios miestų 
plėtros veiksmus, sąrašą ir orientacinius 
metinius asignavimus šiems veiksmams 
nacionaliniu lygmeniu.

Kiekviena valstybė narė savo partnerystės 
sutartyje sudaro miestų, kuriuose reikėtų 
įgyvendinti integruotuosius tvarios ir 
integracinės miestų plėtros veiksmus, 
sąrašą ir orientacinius metinius 
asignavimus šiems veiksmams nacionaliniu 
lygmeniu.

Or. ro

Pakeitimas 118
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 5 proc. nacionaliniu lygmeniu skirtų 
ERPF išteklių skiriama integruotiesiems 
tvarios miestų plėtros veiksmams, kurie 
pavesti miestams, valdymui taikant 

Bent 10 proc. nacionaliniu lygmeniu skirtų 
ERPF išteklių skiriama integruotiesiems 
tvarios miestų plėtros veiksmams, kurie 
pavesti miestams, valdymui taikant 
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Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
99 straipsnyje nurodytas integruotąsias 
teritorines investicijas.

Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
99 straipsnyje nurodytas integruotąsias 
teritorines investicijas.

Or. ro

Pakeitimas 119
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama skatinti gebėjimų stiprinimą ir 
miestų tinklų kūrimą bei dalijimąsi miestų 
politikos patirtimi Sąjungos lygmeniu su 
ERPF investicijų prioritetais ir tvaria 
miestų plėtra susijusiose srityse, Komisija 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 51 straipsnį įsteigia miestų plėtros 
forumą.

1. Siekdama skatinti gebėjimų stiprinimą ir 
miestų tinklų kūrimą bei dalijimąsi miestų 
politikos patirtimi Sąjungos lygmeniu su 
ERPF investicijų prioritetais ir tvaria bei 
integracine miestų plėtra susijusiose 
srityse, Komisija pagal Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 51 straipsnį įsteigia 
miestų plėtros forumą.

Or. ro

Pakeitimas 120
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi partnerystės sutartyse 
pateiktais sąrašais, Komisija įgyvendinimo 
aktais tvirtina šiame forume dalyvausiančių 
miestų sąrašą. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą.

Remdamasi partnerystės sutartyse 
pateiktais sąrašais, Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis įgyvendinimo aktais 
tvirtina šiame forume dalyvausiančių 
aglomeracijų, miestų ir miestelių sąrašą. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Or. ro
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Pakeitimas 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį sąrašą sudaro daugiausia 300 miestų, ne 
daugiau kaip po 20 iš kiekvienos valstybės 
narės. Miestai atrenkami pagal šiuos 
kriterijus:

Šį sąrašą sudaro daugiausia 300 miestų, ne 
daugiau kaip po 20 iš kiekvienos valstybės 
narės. Šiam miestų skaičiui taip pat 
priskiriami vidutinio dydžio ir maži 
miestai. Miestai atrenkami pagal šiuos 
kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 122
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šį sąrašą sudaro daugiausia 300 miestų, ne 
daugiau kaip po 20 iš kiekvienos valstybės 
narės. Miestai atrenkami pagal šiuos 
kriterijus:

Šį sąrašą sudaro daugiausia 1 000 miestų, 
ne daugiau kaip po 45 iš kiekvienos 
valstybės narės. Miestai atrenkami pagal 
šiuos kriterijus:

Or. ro

Pakeitimas 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) valstybės narės, atrinkdamos miestus, 
reikalauja į įtraukti konkrečius projektus 
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bendrą strategiją, pagal kurią būtų 
atsižvelgiama į gamtos ir istorijos išteklių 
teikiamą papildomą naudą ir į jos poveikį 
gamybai ir užimtumui.

Or. en

Pakeitimas 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) primygtinai ragina atkurti istorinius 
miestų ansamblius, kad juos būtų galima 
pritaikyti prie strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų, ir užtikrinti, kad 
prieinamumas, IRT, energetika ir 
neįgaliųjų poreikiai būtų laikomi kitais 
miestų atrankos kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 125
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bc) pabrėžia būtinybę įtraukti miestų ir 
namų atkūrimo po katastrofų aspektą, 
kad į jį būtų atsižvelgiama kaip į atrankos 
kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 126
Ioan Enciu
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Novatoriški tvarios miestų plėtros veiksmai Novatoriški tvarios ir integracinės miestų 
plėtros veiksmai

Or. ro

Pakeitimas 127
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei skiriama iki 0,2 proc. viso metinio 
ERPF asignavimo, Komisijos iniciatyva 
ERPF gali remti novatoriškus tvarios 
miestų plėtros veiksmus. Šie veiksmai 
apima tyrimus ir bandomuosius projektus, 
kuriais siekiama nustatyti arba išbandyti 
Sąjungos lygmeniu svarbius su tvaria 
miestų plėtra susijusių problemų 
sprendimus.

1. Jei skiriama iki 0,2 proc. viso metinio 
ERPF asignavimo, Komisijos iniciatyva 
ERPF gali remti novatoriškus tvarios ir 
integracinės miestų plėtros veiksmus. Šie 
veiksmai apima tyrimus ir bandomuosius 
projektus, kuriais siekiama nustatyti arba 
išbandyti Sąjungos lygmeniu svarbius su 
tvaria miestų plėtra susijusių problemų 
sprendimus.

Or. ro

Pakeitimas 128
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 9 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami nuo 2014 m. sausio 1 d. 
neribotam laikui.

2. 9 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
2014 m. sausio 1 d.
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Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, 
kai Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

Or. ro

Pakeitimas 129
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo lentelės 1 a antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus į bendrus rodiklius įtraukiamas 
lyčių aspektas.

Or. en

Pakeitimas 130
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS

Pelningos 
investicijos

Įmonės Dotacijas gaunančių įmonių skaičius

Įmonės Finansinę paramą, išskyrus dotacijas, gaunančių 
įmonių skaičius

Įmonės Nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius
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Įmonės Naujų remiamų įmonių skaičius

EUR Privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją 
paramą MVĮ (dotacijos)

EUR Privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją 
paramą MVĮ (ne dotacijos)

Visos darbo 
dienos 
ekvivalentai

Remiamose MVĮ sukurtų darbo vietų skaičius

Turizmas Apsilankymai Apsilankymų remiamuose atrakcionuose skaičius

ITR 
infrastruktūra

Asmenys Gyventojų, turinčių bent 30 Mbps plačiajuostę 
prieigą, skaičius

Transportas

Geležinkeliai Kilometrai Bendras naujų geležinkelio linijų skaičius

iš jų TEN-T

Kilometrai Visas rekonstruotų arba modernizuotų
geležinkelio linijų ilgis
iš jų TEN-T

Keliai Kilometrai Bendras naujai nutiestų kelių ilgis

iš jų TEN-T

Kilometrai Bendras rekonstruotų arba modernizuotų kelių 
ilgis
iš jų TEN-T

Miestų 
transportas

Keleivių kelionės Keleivių kelionių naudojantis remiama miesto 
transporto paslauga skaičiaus padidėjimas

Vidaus vandens 
keliai

Tonos/km Padidėjęs krovinių gabenimas patobulintais 
vidaus vandens keliais

Aplinka

Kietosios 
atliekos

Tonos Papildomas atliekų perdirbimo pajėgumas

Vandentieka Asmenys Papildomas gyventojų, kuriems teikiamos 
geresnės vandentiekos paslaugos, skaičius

m3 Numatomas mažesnis nuotėkis vandens 
paskirstymo tinkle

Nuotekų 
apdorojimas

Gyventojų 
ekvivalentas

Papildomas gyventojų, kuriems teikiamos 
geresnės nuotekų valymo paslaugos, skaičius

Rizikos 
prevencija ir 
valdymas

Asmenys Gyventojai, kuriems yra naudingos apsaugos nuo 
potvynių priemonės

Asmenys Gyventojų, kurie naudojasi apsaugos nuo miškų 
gaisrų ir kitomis apsaugos priemonėmis, skaičius
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Žemės 
rekultivavimas

Hektarai Bendras rekultivuotos žemės plotas

Dirvožemio 
sandarinimas

Hektarai Dėl ekonomikos plėtros vykstantys dirvožemio 
sandarinimo pokyčiai

Gamta ir 
biologinė 
įvairovė

Hektarai Geresnės apsaugos būklės buveinių plotas

Moksliniai 
tyrimai, 
inovacijos

Asmenys Naujai pastatytų arba įrengtų mokslinių tyrimo
infrastruktūros įrenginiuose dirbančių MTTP 
darbuotojų/mokslininkų skaičius

Įmonės Su remiamomis mokslinėmis institucijomis 
bendradarbiaujančių įmonių skaičius

Visos darbo 
dienos 
ekvivalentai

Remiamose įmonėse sukurtų mokslinių tyrimų 
darbo vietų skaičius

EUR Privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją 
paramą inovacijoms arba MTPP projektams

Įmonės Įmonių, kurios remiant inovacijas arba MTTP 
projektus rinkai pateikė naujų arba iš esmės 
patobulintų produktų, skaičius

Įmonės Įmonių, kurios remiant inovacijas arba MTTP 
projektus rinkai pateikė naujų arba iš esmės 
patobulintų produktų, kurie ir įmonei buvo 
naujovė, skaičius

Energetika ir 
klimato kaita
Atsinaujinantieji 
energijos 
ištekliai

Megavatai Papildomas atsinaujinančiosios energijos 
gamybos pajėgumas

Energijos 
vartojimo 
efektyvumas

Namų ūkiai Geresnio energijos vartojimo klasei priskiriamų 
namų ūkių skaičius

kWh per metus Sumažėjęs pirminės energijos vartojimas 
viešuosiuose pastatuose

Vartotojai Papildomų energijos vartotojų, prisijungusių prie 
pažangiųjų elektros energijos tinklų, skaičius

Šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų 
mažinimas

Tonos CO2 
ekvivalentų

Prognozuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
CO2 ekvivalentais sumažėjimas

Socialinė 
infrastruktūra
Vaikų priežiūra 
ir švietimas

Asmenys Remiamos vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas
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Sveikata Asmenys Remiamų sveikatos paslaugų pajėgumas

Būstas Namų ūkiai Namų ūkių, kurių būsto sąlygos pagerintos, 
skaičius

Kultūros 
paveldas

Apsilankymai Apsilankymų remiamose vietovėse skaičius

Miestų plėtra
Asmenys Gyventojai, gyvenantys vietovėse, kuriose 

įgyvendinamos integruotos miestų plėtros 
strategijos

Kvadratiniai 
metrai

Naujos atviros erdvės miestų vietovėse

Kvadratiniai 
metrai

Nauji viešieji arba komerciniai pastatai miestų 
vietovėse

Kvadratiniai 
metrai

Nauji būstai miestų vietovėse

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS

Investicijos
Įmonės Dotacijas gaunančių MVĮ skaičius ir remiamos veiklos

pobūdis
Įmonės Finansinę paramą, išskyrus dotacijas, gaunančių MVĮ

skaičius ir remiamos veiklos pobūdis
Įmonės Nefinansinę paramą gaunančių MVĮ skaičius ir 

remiamos veiklos pobūdis
Įmonės Naujų remiamų įmonių skaičius

EUR Privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą 
MVĮ (dotacijos)

EUR Privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą 
MVĮ (ne dotacijos)

Visos darbo 
dienos 
ekvivalentai

Remiamose MVĮ sukurtų darbo vietų skaičius

Turizmas Apsilankymai Apsilankymų remiamuose atrakcionuose skaičius
ITR 
infrastruktūra

Asmenys Gyventojų, turinčių bent 30 Mbps plačiajuostę prieigą, 
skaičius

Transportas

Geležinkeliai Kilometrai Bendras naujų geležinkelio linijų skaičius
iš jų TEN-T

Kilometrai Visas rekonstruotų arba modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis
iš jų TEN-T

Keliai Kilometrai Bendras naujai nutiestų kelių ilgis
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iš jų TEN-T
Kilometrai Bendras rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis

iš jų TEN-T
Miestų 
transportas

Keleivių 
kelionės

Keleivių kelionių naudojantis remiama miesto 
transporto paslauga skaičiaus padidėjimas

Vidaus vandens 
keliai

Tonos/km Padidėjęs krovinių gabenimas patobulintais vidaus 
vandens keliais

Aplinka

Kietosios 
atliekos

Tonos Papildomas atliekų perdirbimo pajėgumas

Vandentieka Asmenys Papildomas gyventojų, kuriems teikiamos geresnės 
vandentiekos paslaugos, skaičius

m3 Numatomas mažesnis nuotėkis vandens paskirstymo 
tinkle

Nuotekų 
apdorojimas

Gyventojų 
ekvivalentas

Papildomas gyventojų, kuriems teikiamos geresnės 
nuotekų valymo paslaugos, skaičius

Rizikos 
prevencija ir 
valdymas

Asmenys Gyventojai, kuriems yra naudingos apsaugos nuo 
potvynių priemonės

Asmenys Gyventojų, kurie naudojasi apsaugos nuo miškų gaisrų 
ir kitomis apsaugos priemonėmis, skaičius

Žemės 
rekultivavimas

Hektarai Bendras rekultivuotos žemės plotas

Dirvožemio 
sandarinimas

Hektarai Dėl ekonomikos plėtros vykstantys dirvožemio 
sandarinimo pokyčiai

Gamta ir 
biologinė 
įvairovė

Hektarai Geresnės apsaugos būklės buveinių plotas

Moksliniai 
tyrimai, 
inovacijos

Asmenys Naujai pastatytų arba įrengtų mokslinių tyrimų
infrastruktūros įrenginiuose dirbančių MTTP 
darbuotojų ir (arba) mokslininkų skaičius

Įmonės Su remiamomis mokslinių tyrimų institucijomis 
bendradarbiaujančių įmonių, įskaitant MVĮ dalį,
skaičius

Visos darbo 
dienos 
ekvivalentai

Remiamose įmonėse sukurtų mokslinių tyrimų darbo 
vietų skaičius

EUR Privačiosios investicijos, atitinkančios viešąją paramą 
inovacijoms arba MTPP projektams

Įmonės Įmonių, įskaitant MVĮ dalį, kurios remiant inovacijas 
arba MTTP projektus rinkai pateikė naujų arba iš 
esmės patobulintų produktų, skaičius
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Įmonės Įmonių, kurios remiant inovacijas arba MTTP 
projektus rinkai pateikė naujų arba iš esmės 
patobulintų produktų, kurie ir įmonei buvo naujovė, 
skaičius

Energetika ir 
klimato kaita
Atsinaujinantieji 
energijos 
ištekliai

Megavatai Papildomas atsinaujinančiosios energijos gamybos 
pajėgumas

Proc. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis vertinant 
galutinį suvartotos energijos kiekį

Energijos 
vartojimo 
efektyvumas

Namų ūkiai Geresnio energijos vartojimo klasei priskiriamų namų 
ūkių skaičius

kWh per 
metus

Sumažėjęs pirminės energijos vartojimas viešuosiuose 
pastatuose

Tonos naftos 
ekvivalentų

Bendras energijos vartojimas sektoriui

Vartotojai Papildomų energijos vartotojų, prisijungusių prie 
pažangiųjų elektros energijos tinklų, skaičius

Šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų 
mažinimas

Tonos CO2 
ekvivalentų

Prognozuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2
ekvivalentais sumažėjimas

Socialinė 
infrastruktūra
Vaikų priežiūra 
ir švietimas

Asmenys Remiamos vaikų priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros paslaugų pajėgumas

Sveikata Asmenys Remiamų sveikatos paslaugų pajėgumas

Būstas Namų ūkiai Namų ūkių, kurių būsto sąlygos pagerintos, skaičius

Kultūros 
paveldas

Apsilankymai Apsilankymų remiamose vietovėse skaičius

Miestų plėtra

Asmenys Gyventojai, gyvenantys vietovėse, kuriose 
įgyvendinamos integruotos miestų plėtros strategijos

Kvadratiniai 
metrai

Naujos atviros erdvės miestų vietovėse

Kvadratiniai 
metrai

Nauji viešieji arba komerciniai pastatai miestų 
vietovėse

Kvadratiniai 
metrai

Nauji būstai miestų vietovėse

Or. en


