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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) 62 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
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) siekdama didinti struktūrinių fondų 
ir kitų Bendrijos programų sąveikas, 
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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;

Or. en

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 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 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) visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių 
bei žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) ir 
žuvininkystės bei akvakultūros sektoriaus 
(EJRŽF) konkurencingumo didinimas;

Or. en

Pagrindimas

Veiksmai, kurių imamasi įgyvendinant regioninę politiką siekiant didinti ekonomikos 
konkurencingumą, sutelkti į mažąsias ir vidutines įmones. Tačiau didesnės įmonės taip pat 
atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant struktūrinę politiką, pvz., jos veikia kaip pramonės 
grupių vystymo partnerės. Pagal pavyzdinę iniciatyvą „Globalizacijos erai pritaikyta 
pramonės politika“ turėtų būti galima toliau remti dideles įmones, nors daugiausia dėmesio 
ir toliau reikėtų skirti MVĮ.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) aplinkosauga ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo skatinimas;

(6) aplinkosauga, kultūros paveldo 
apsauga ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo skatinimas;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu įtraukti kultūros paveldo apsaugą į Bendros strateginės programos fondų 
teminių tikslų sąrašą. Be to, šis pasiūlymas atitinka pasiūlymo dėl Europos regioninės plėtros 
fondo reglamento 5 straipsnio 6 dalies c punkto nuostatas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 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.

Or. en

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.
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Pakeitimas 5

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 kiekvieno 
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.

Or. en

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 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 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;

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iv) Sąjungos paramos iš kiekvieno BSP 
fondo preliminarus paskirstymas 
nacionaliniu lygmeniu pagal teminius 
tikslus, taip pat visa preliminari paramos, 
numatytos klimato kaitos tikslams, suma;

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu suvokti regioniniu lygmeniu teikiamos paramos teminiams tikslams įgyvendinti 
paskirstymą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 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 
finansinę paramą, ir suteikti paramos 
gavėjams nuoseklaus ir paprastesnio 
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finansavimo galimybių;

Or. en

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 9

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija įvertina pateiktą informaciją 
apie tai, kaip įvykdytos ex ante sąlygos, 
vertindama partnerystės sutartį ir 
programas. Tvirtindama programą ji gali 
nuspręsti sustabdyti visus arba dalį 
sektoriaus, kuriame 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. 

Or. it

Pagrindimas

Partnerystės sutartyje turės būti aiškiai aprašyta, kaip Europos 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.
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Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) priemonės, susijusios su atitinkamų 
pagal kitas Bendrijos programas (pvz., 
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;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
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.

Or. en

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.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo lentelės 1 dalies trečio stulpelio „Įvykdymo kriterijai“ pirmos pastraipos 
pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 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;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo lentelės 1 dalies trečio stulpelio „Įvykdymo kriterijai“ antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 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;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo lentelės 1 dalies trečio stulpelio „Įvykdymo kriterijai“ trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo lentelės 1 dalies trečio stulpelio „Įvykdymo kriterijai“ 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgiama į ES mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srities („Horizontas 2020“) 
prioritetus ir programas.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo lentelės 2 dalies antro stulpelio „Ex ante sąlyga“ 2.2 punktas

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.

Or. en
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Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Galiojančiame nacionaliniame NKP 
plane pateikiama:

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

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2.1 punkto 3 dalis

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:

Or. it

Pagrindimas
Manoma, kad derėtų užtikrinti deramą lankstumą siekiant įtraukti organizacijas, pačias 
tinkamiausias pagal veiksmų ir (arba) projektų, apie kuriuos informuojama ir kurie 
viešinami, tipą.


