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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Struktūriniai fondai yra viena iš svarbiausių ES priemonių sutartiems ES politikos tikslams 
energetikos, inovacijų, mokslinių tyrimų, telekomunikacijų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ) srityje įgyvendinti – iš jų daromos strateginės finansinės investicijos. Todėl mūsų 
komitetas labai domisi tinkamu ES sanglaudos politikos 2014–2020 m. tikslų ir investavimo 
prioritetų nustatymu ir jame dalyvauja. Be to, turime užtikrinti, kad investicijos iš struktūrinių 
fondų būtų deramai koordinuojamos su kitomis Bendrijos programomis, ypač programa 
„Horizontas 2020“, Europos infrastruktūros tinklų priemone (CEF), Įmonių konkurencingumo 
ir MVĮ programa (COSME), ir kad būtų kuo geriau išnaudota įvairių fondų sąveika.

Siekdama tiksliai suderinti tikslus, investavimo prioritetus, pagerinti koordinavimą ir tinkamą 
fondo veiksmų įgyvendinimą, nuomonės referentė siūlo keletą pakeitimų. 

Nuomonės referentė palankiai vertina tai, kad Komisija skiria dėmesio mokslinių tyrimų ir 
inovacijų, informacinių technologijų, mažųjų ir vidutinių įmonių ir energetikos temoms, 
tačiau mano, kad labai svarbu užtikrinti deramą lankstumą regionams skatinant ir stiprinant 
integruotą plėtros politiką, nukreiptą į augimą ir kompetencijos ugdymą visuose sektoriuose.
Todėl mano, kad siekiant pakeisti 4 straipsnyje nurodytas procentines vertes, būtinas 
papildomas svarstymas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete (ITRE), ir kad 
teminės santalkos tikslai turi būti išanalizuoti persvarstant visus teisės aktus.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekdama padidinti ERPF ir kitų 
Bendrijos programų sąveiką, Komisija 
turėtų įsteigti ir reguliariai atnaujinti 
pagal Bendrijos programas, pvz.,
„Horizontas 2020“, CEF arba COSME, 
įgyvendinamų projektų pasiūlymų, kurie 
buvo teigiamai įvertinti, tačiau Bendrijos 
finansavimo jiems nebuvo skirta arba 
buvo skirta nepakankamai, internetinį 
sąrašą. Valstybės narės turėtų apsvarstyti, 
ar šiame sąraše nurodytus joms aktualius 
projektų pasiūlymus būtų galima įtraukti į 
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savo veiksmų programas;

Or. en

Pagrindimas

Šioje naujoje konstatuojamojoje dalyje atsispindi siūlymas numatyti „kokybės ženklą“ 
puikiems projektams arba demonstraciniams ir (arba) bandomiesiems objektams, kurie 
nebuvo finansuojami arba nebuvo pakankamai finansuojami iš Bendrijos fondų ir kuriuos 
valstybės narės galėtų finansuoti iš struktūrinių fondų. Tačiau pirmiausia šią informaciją 
reikėtų turėti.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

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, taip 
sukurdamas kompetencijos siekimo 
koncepciją, kurios paskirtis – panaikinti 
labiau ir mažiau išsivysčiusių ES regionų 
tarpusavio atotrūkį ir padėti įgyvendinti 
ES pažangaus, tvaraus ir integracinio
augimo strategiją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama įdiegti kompetencijos siekimo koncepciją.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 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, pirmiausia teikiant tiesioginę 
pagalbą investicijoms į mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ);

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) vidaus potencialo plėtojimą remiant 
regionų ir vietos plėtrą, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas. Šios priemonės 
apima:

(d) investicijas, kuriomis siekiama plėtoti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumų 
vidaus potencialą regionų ir vietos 
lygmeniu, be kita ko, kuriant ir grupes.
Šios priemonės apima:

Or. en

Pagrindimas

Taip siekiama, kad tekstas būtų suprantamesnis ir aiškiau pritaikytas moksliniams tyrimams, 
technologinei plėtrai ir inovacijoms.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kapitalo investicijas į įrangą ir nedidelius 
infrastruktūros objektus;

i) kapitalo investicijas į įrangą ir mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą, įskaitant reikalingą 
bazinę infrastruktūrą;
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Or. en

Pagrindimas

„Bazinė infrastruktūra“ įtraukiama siekiant, kad šiai temai skirtas lėšas būtų galima 
investuoti į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paramą ir paslaugas įmonėms, ypač 
MVĮ;

ii) paramą ir paslaugas, kuriomis siekiama
įmonėse, ypač MVĮ, aktyviau diegti 
inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 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 (pirmiausia 
valstybinių) ir inovacijų įstaigoms ir 
investicijas į technologiją bei taikomuosius 
mokslinius tyrimus įmonėse;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant, kad šios priemonės būtų 
veiksmingesnės, svarbu pradėti rengti 
viešuosius pirkimus inovacijų srityje arba 
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ikiprekybinius viešuosius pirkimus.

Or. it

Pakeitimas 9

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.

Siekiant sumažinti vidaus išsivystymo 
skirtumus, labiau išsivysčiusiuose 
regionuose taip pat gali prireikti investuoti 
į piliečiams teikiamų pagrindinių paslaugų 
infrastruktūrą aplinkos, transporto ir IRT 
srityse.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 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) 
srities gebėjimų tobulinti kompetenciją 
lavinimas ir kompetencijos centrų, ypač 
Europos svarbos, įskaitant reikiamą šių 
centrų bazinę infrastruktūrą, steigimo, 
atnaujinimo ir eksploatavimo skatinimas;

Or. en

Pagrindimas

„Bazinė infrastruktūra“ įtraukiama siekiant, kad būtų galima investuoti į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 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, 
atsiskyrusių MTI įmonių (angl. spin-offs), 
naujai steigiamų įmonių, socialinių 
inovacijų ir viešosioms paslaugoms teikti 
skirtų inovacijų, ekologinių inovacijų, 
paklausos generavimo, MTI 
bendradarbiavimo projektų, 
kompetencijos tinklų, nacionalinių ir 
(arba) regioninių mokslinių tyrimų 
įstaigų ir technologijų centrų, 
kompetencijos centrų ir mokslo parkų, 
bakalauro ir magistro išsilavinimo, grupių 
ir atvirų inovacijų mažosiose ir vidutinėse 
įmonėse skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) aukštos kvalifikacijos žmogiškųjų 
gebėjimų ugdymo, įskaitant mokslinių 
tyrimų vykdytojų mokymą bei judumą ir 
kompetencijos centrus, stiprinimas;

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 punkto b b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) pagalba kuriant tinkamas sąsajas ir 
sąveiką su ES programa „Horizontas 
2020“;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 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, ankstyvo 
produktų patvirtinimo veiksmų ir didelio 
poveikio technologijų pažangiosios 
gamybos pajėgumų ir pirminės gamybos 
skatinimas bei bendrosios paskirties 
technologijų sklaida, bendradarbiaujant 
su mokslinių tyrimų ir švietimo, 
technologijų perdavimo, taikomųjų 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinių objektų pasaulio 
veikėjais, siekiant padėti įmonėms plėtoti 
novatoriškesnius produktus, procesus, 
rinkodarą ir paslaugas ir įvairinti 
nacionalinę ir (arba) regioninę 
ekonomiką vykdant naują veiklą, kuriai 
būdingas spartus augimas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys. 
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 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, 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.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 punkto įvadinis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) IRT prieinamumo ir naudojimo 
skatinimas ir kokybės gerinimas:

(2) IRT prieinamumo ir naudojimo 
skatinimas ir kokybės gerinimas, 
atitinkantis Europos skaitmeninės 
darbotvarkės tikslus:

Or. en



PA\898466LT.doc 11/21 PE486.187v02-00

LT

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) plačiajuosčio ryšio diegimo plėtra ir 
sparčiųjų tinklų plėtojimas;

(a) plačiajuosčio ryšio diegimo plėtra ir 
sparčiųjų tinklų plėtojimas, taip pat 
pagalba įsisavinant kuriamas ateities 
technologijas bei skaitmeninės 
ekonomikos tinklą, taip pat atvirą, 
finansiškai prieinamą, pelningą ir ateičiai 
pritaikytą naujos kartos prieigos 
infrastruktūrą teritorijose, į kurias 
investuojama nepakankamai privačių lėšų 
arba kuriose rinka neduoda rezultatų. 
Patvirtinti ilgalaikių investicijų modeliai 
turėtų atitikti ES investicijų į plačiajuostį 
ryšį gaires ir neprieštarauti valstybės 
pagalbos taisyklėms. Šiais modeliais 
turėtų būti stiprinamos regioninės 
inovacijos ir konkurencingumas, 
užtikrinama didelė konkurencija ir 
sukuriamos vienodos sąlygos visiems 
rinkos dalyviams. Sukurta infrastruktūra 
turėtų būti tokia, kad galutinio vartotojo 
lygmeniu būtų galima atskirti paslaugas ir 
jas diferencijuoti, o tinklai būtų 
tarpusavyje sąveikūs ir būtų užtikrintas 
operatorių bei paslaugų teikėjų 
nepriklausomumas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys. 
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) jeigu iki 2013 m. nebus pasiektas 
pagrindinis plačiajuosčio ryšio plėtros 
tikslas, būtų galima duoti leidimą remti 
investicijas į likusiųjų gyventojų aprėpties 
užtikrinimą palydoviniu ryšiu;

Or. en

Pagrindimas

Šis investavimo prioritetas neįtrauktas nei į pasiūlymą, nei į Komisijos tarnybų darbinį
dokumentą, tačiau jis vis tiek atitinka Europos skaitmeninę darbotvarkę.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 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 programų, padedančių 
įveikti būsimas visuomenės problemas ir 
pasinaudoti galimybėmis, pvz., 
e. mokymosi, e. sveikatos, gyventojų 
senėjimo, anglies junginių išmetimo 
mažinimo, išteklių naudojimo efektyvumo, 
švietimo, e. įtraukties, e. kultūros, 
energijos vartojimo efektyvumo, 
integruotų IRT sprendimų „pažangiems 
miestams“, vartotojų informavimo ir galių 
jiems suteikimo, taip pat e. valdžios 
programų, tobulinimas siekiant stiprinti 
inovacijas, modernizuoti viešojo 
administravimo institucijas, gerinti šių 
paslaugų prieinamumą piliečiams, 
įskaitant socialiai atskirtas grupes ir 
neįgaliuosius;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys. 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) švietimo ir mokymo IRT naudojimo 
temomis skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 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 ir 
mokslinių tyrimų rezultatus ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių, įskaitant verslo 
inkubatorius, steigimo skatinimas, be kita 
ko, sukuriant reikiamą bazinę 
infrastruktūrą;

Or. en

Pagrindimas

„Bazinė infrastruktūra“ įtraukiama siekiant, kad būtų galima investuoti į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) naujų MVĮ verslo, ypač 
internacionalizavimo, modelių, įskaitant 
naujas vertės grandines ir rinkodaros 
organizavimą, kūrimas ir taikymas;

Or. en

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) verslumo skatinimas, apimantis 
pradinio kapitalo, garantijų, paskolų, 
tarpinio pobūdžio ir parengiamojo etapo 
kapitalo teikimą naudojantis įvairiomis 
finansinėmis priemonėmis, taip pat 
paramą rengiant verslo planus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys. 

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) komercinio naujų idėjų ir mokslinių 
tyrimų rezultatų panaudojimo skatinimas 
ir labiau žiniomis grindžiamo verslo 
subjektų kūrimas imantis intervencinių 
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priemonių, pritaikytų MVĮ poreikiams 
įvairiais jų raidos etapais ir visoje 
inovacijų vertės grandinėje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys. 

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bc) verslo konsultavimo paslaugų 
skatinimas, ypač verslo pradžios, verslo 
perdavimo, naujų rinkų prieinamumo, 
verslo strategijos ir kontrolės, 
technologijų perdavimo, prognozavimo ir 
vartotojams pritaikytų bei projektais 
grindžiamų inovacijų srityse, taip pat 
inovacijų valdymo gebėjimų ugdymas ir 
skatinimas plėtoti šias paslaugas ir jomis 
naudotis;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys. 

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bd) pagalba kuriant internetines 
priemones, kuriomis būtų teikiama 
tikslinė informacija ir atliekamos 
supaprastintos administracinės 
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procedūros mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, ypač viešųjų pirkimo, darbo 
teisės, socialinės apsaugos, mokesčių ir 
standartizavimo srityse;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys. 

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(be) MVĮ kūrimas augančiose verslo 
srityse, susijusiose su Europos ir 
regioniniais iššūkiais, pvz., kūrybos ir 
kultūros pramone, naujų formų turizmu, 
ir su novatoriškomis paslaugomis, 
atspindinčiomis naujus visuomenės 
poreikius, arba su produktais ir 
paslaugomis, siejamomis su senėjančia 
visuomene, slauga ir sveikata, 
ekologinėmis inovacijomis, mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ekonomika ir išteklių 
naudojimo efektyvumu, įskaitant 
skatinimo koordinavimą su viešaisiais 
pirkimais siekiant paspartinti novatoriškų 
sprendimų, skirtų šiems iššūkiams 
atremti, diegimą rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys. 
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Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bf) pagalba kuriant ir ugdant gebėjimus 
plėtoti paslaugas ir produktus;

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 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, 
plačiau taikomo pirkimo, pagrįsto 
energinio naudingumo principu, ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo, 
ypač viešosiose infrastruktūrose ir 
kapitalinės gyvenamųjų namų renovacijos 
sektoriuje, rėmimas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys. 

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 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 ir 
intervencinių priemonių, įskaitant viešojo 
apšvietimo sistemas ir pažangiuosius 
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tinklus, skatinimas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys. 

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) novatoriškų sistemų, ypač mažų 
šildymo ir elektros energijos tiekimo 
sistemų, skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 punkto e b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) energijos vartojimo efektyvumas ir 
valstybinių pastatų šildymas bei vėsinimas 
naudojant atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją, ypač pastatų, šildomų ir 
vėsinamų anglies dioksido neišmetančių 
ir energiją išskiriančių technologijų 
energija, demonstravimas, taip pat 
kapitalinė esamų pastatų renovacija 
siekiant, kad sąnaudos taptų mažesnės už 
optimalias;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 



PA\898466LT.doc 19/21 PE486.187v02-00

LT

tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys. 

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 punkto e c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ec) novatoriškų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos technologijų, ypač 
technologijų, paminėtų Strateginiame 
energetikos technologijų plane ir 
Energetikos veiksmų plane iki 2050 m., 
taip pat antrosios bei trečiosios kartos 
biokuro integravimas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys. 

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 punkto e d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ed) pagalba diegiant atsinaujinančiųjų 
jūros išteklių energijos, įskaitant potvynių 
ir bangų energiją, gamybą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų geriau apibrėžti investavimo prioritetai, pasirinktos Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento (SWD(2012) 61 final) dalys.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ekologiškų ir anglies dioksido kiekio 
mažinimu grindžiamų transporto sistemų 
kūrimas ir tvaraus judumo miestuose 
skatinimas;

(c) ekologiškų ir anglies dioksido kiekio 
mažinimu grindžiamų transporto sistemų 
kūrimas ir tvaraus judumo miestuose ir 
tarp miestų skatinimas;

Or. it

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento priede pateikti bendri 
rodikliai taikomi, jei reikia, ir pagal 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 24 
straipsnio 3 dalį. Bendriems rodikliams 
nustatomas nulinis atskaitos taškas ir 
2022 m. bendrieji tikslai.

Šio reglamento priede pateikti bendri 
rodikliai taikomi pasikonsultavus su 
valstybėmis narėmis bei regionais, jei 
reikia, ir pagal Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 24 straipsnio 3 dalį. 
Bendriems rodikliams nustatomas nulinis 
atskaitos taškas ir 2022 m. bendrieji tikslai.

Or. en

Pagrindimas

Regionai, kaip fondo lėšų gavėjai, apibrėžiant rodiklius turi atlikti labai svarbų vaidmenį.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė savo 
partnerystės sutartyje sudaro miestų, 
kuriuose reikėtų įgyvendinti 
integruotuosius tvarios miestų plėtros 

2. Kiekviena valstybė narė, 
bendradarbiaudama su regionais, savo 
partnerystės sutartyje sudaro miestų, 
kuriuose reikėtų įgyvendinti 
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veiksmus, sąrašą ir orientacinius metinius 
asignavimus šiems veiksmams nacionaliniu 
lygmeniu.

integruotuosius tvarios miestų plėtros 
veiksmus, sąrašą ir orientacinius metinius 
asignavimus šiems veiksmams nacionaliniu 
lygmeniu.

Or. it

Pagrindimas
Svarbu pabrėžti, kad ES sanglaudos ir miestų plėtros politikos srityje pagrindinį vaidmenį 
atlieka regionai – institucinis subjektas, nukreipiantis, o vėliau vietos lygmeniu įgyvendinantis 
programavimo dokumentuose apibrėžtas veiksmų strategijas.

Pakeitimas 38

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. Bendradarbiaudama su Regionų 
komitetu, naudodamasi atitinkamomis 
teritorinio bendradarbiavimo 
programomis, siekdama skatinti gebėjimų 
stiprinimą ir jungimą į tinklus bei politinį 
dialogą ir dalijimąsi miestų politikos 
patirtimi Sąjungos lygmeniu, ypač su 
ERPF investicijų prioritetais ir tvaria 
miestų plėtra susijusiose srityse, Komisija 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 51 straipsnį įsteigia miestų plėtros 
forumą.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo riboti taikymo sritį į ją įtraukiant tik miestų tinklų kūrimą ir keitimąsi 
patirtimi. Miestų programa ir toliau bus labai svarbi miestams, nedalyvaujantiems šioje 
platformoje, tačiau pagal šią programą taip pat galima išplėsti miestų bendradarbiavimą ir 
platformoje, ir už jos ribų.


