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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pateiktame pasiūlyme raginama reglamente išdėstyti daugeliui Europos fondų, 
įskaitant Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondą, taikytinas bendrąsias nuostatas. 
Regioninės plėtros komitetas imasi iniciatyvos nagrinėti šį dokumentą. Todėl šioje nuomonėje 
pateiktos tik kelios pastabos, daugiausia susijusios su žuvininkyste.

Apskritai Komisijos pasiūlymas yra teigiamai vertintinas dėl trijų pagrindinių priežasčių:

– juo kuriamas integruotesnis požiūris ir siekiama užtikrinti geresnį įvairių fondų veiklos 
derinimą;

– jame nustatoma daugiau sąlygų, ypač susijusių su tvaraus vystymosi ir klimato kaitos 
tikslais;

– jis pagrįstas geresniu teritoriniu metodu, juo taip pat siekiama sustiprinti vietos valdžios 
institucijų vaidmenį. 

Dėl bendro pobūdžio pakeitimų pažymėtina, kad nuomonės referentas į kai kuriuos 
straipsnius siūlo įtraukti biologinės įvairovės tikslus siekiant sustiprinti tvaraus vystymosi 
tikslą. 

Kita vertus, žvelgdamas iš politinės perspektyvos nuomonės referentas nepritaria nustatytoms 
makroekonominėms sąlygoms (21 straipsnis), nes Europos regionai verčiami laikytis griežtos 
biudžetinės drausmės. 

Žuvininkystės klausimais nuomonės referentas visiškai pritaria daugeliui pasiūlyme išdėstytų 
aspektų, kuriais siekiama padidinti tvarumą ir prisidėti prie žuvų išteklių stabilumo bei 
užimtumo išlaikymo.

Tam tikri pakeitimų pasiūlymai įtraukti į nuomonės projektą:

– įgyvendinant fondų nuostatas vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo yra 
reikšmingesnis;

– kai kurių priemonių įgyvendinimas yra palengvintas;

– proporcingumo principas taikomas ir smulkiesiems paramos gavėjams.

PAKEITIMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant propaguoti Sutartyse 
įtvirtintus ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslus, pagal 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą turėtų būti remiami visi 
regionai. Kad teikiama parama būtų 
subalansuota, laipsniška ir atitiktų 
ekonominio ir socialinio išsivystymo lygį, 
pagal šį tikslą ERPF ir ESF ištekliai turėtų 
būti skiriami mažiau išsivysčiusiems 
regionams, pereinamojo laikotarpio 
regionams ir labiau išsivysčiusiems 
regionams pagal jų bendrojo vidaus 
produkto (BVP) vienam gyventojui santykį 
su ES vidurkiu. Siekiant užtikrinti ilgalaikį 
investicijų iš struktūrinių fondų tvarumą, 
regionai, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
kaip 75 proc. ES-25 vidurkio atitinkamu 
laikotarpiu, tačiau kurių BVP vienam 
gyventojui padidėjo iki daugiau kaip 
75 proc. ES-27 vidurkio, turėtų gauti bent 
du trečdalius jų 2007–2013 m. skiriamos 
paramos. Valstybės narės, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP) yra mažesnės 
kaip 90 proc. Sąjungos vidurkio, turėtų 
gauti paramą iš SF pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą;

(54) siekiant propaguoti Sutartyse 
įtvirtintus ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslus, pagal 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą turėtų būti remiami visi 
regionai. Kad teikiama parama būtų 
subalansuota, laipsniška ir atitiktų 
ekonominio ir socialinio išsivystymo lygį, 
pagal šį tikslą ERPF ir ESF ištekliai turėtų 
būti skiriami mažiau išsivysčiusiems 
regionams, pereinamojo laikotarpio 
regionams ir labiau išsivysčiusiems 
regionams pagal jų bendrojo vidaus 
produkto (BVP) vienam gyventojui santykį 
su ES vidurkiu. Siekiant užtikrinti ilgalaikį 
investicijų iš struktūrinių fondų tvarumą ir 
skatinti ekonomikos augimą ir socialinę 
sanglaudą regionuose, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis kaip 75 proc. ES-25 vidurkio 
atitinkamu laikotarpiu, tačiau kurių BVP 
vienam gyventojui padidėjo iki daugiau 
kaip 75 proc. ES-27 vidurkio, turėtų gauti 
bent du trečdalius jų 2007–2013 m. 
skiriamos paramos siekiant sustiprinti 
pasiektą vystymąsi. Valstybės narės, kurių 
vienam gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP) yra mažesnės 
kaip 90 proc. Sąjungos vidurkio, turėtų 
gauti paramą iš SF pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) kai miestų arba teritorinės plėtros 
strategijoje reikalaujama laikytis integruoto 
požiūrio, nes investicijos skiriamos pagal
daugiau negu vieną vienos arba kelių 

(65) kai miestų arba teritorinės plėtros 
strategijoje, kuri apima jūros ar teritorijų 
planavimo aspektus, reikalaujama laikytis 
integruoto požiūrio, nes investicijos 
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veiksmų programų prioritetinę kryptį, 
fondų remiama veikla turėtų būti vykdoma 
kaip integruota teritorinė investicija pagal 
veiksmų programą;

skiriamos pagal daugiau negu vieną vienos 
arba kelių veiksmų programų prioritetinę 
kryptį, fondų remiama veikla turėtų būti 
vykdoma kaip integruota teritorinė 
investicija pagal veiksmų programą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) svarbu, kad visuomenė būtų 
informuojama apie Sąjungos fondų 
paramos pasiekimus. Piliečiai turi teisę 
žinoti, kaip investuojami Sąjungos
finansiniai ištekliai. Atsakomybė už tai, 
kad atitinkama informacija būtų skelbiama 
visuomenei, tenka ir vadovaujančiosioms 
institucijoms, ir paramos gavėjams.
Siekiant veiksmingesnės komunikacijos su 
visuomene ir didesnės komunikacijos 
veiksmų, kurių imamasi Komisijos 
iniciatyva, sąveikos, pagal šį reglamentą 
komunikacijos veiksmams skiriami 
ištekliai taip pat naudojami siekiant 
Europos Sąjungos politikos prioritetų, 
susijusių su šio reglamento bendraisiais 
tikslais, koordinuotai komunikacijai;

(70) svarbu, kad visuomenė būtų 
informuojama apie Sąjungos fondų 
paramos pasiekimus. Piliečiai turi teisę 
žinoti, ne tik kokie yra investuojami ES
finansiniai ištekliai, bet ir kokių procedūrų 
reikia laikytis norint pasinaudoti šiais 
ištekliais. Atsakomybė už tai, kad 
atitinkama informacija būtų skelbiama 
visuomenei, tenka ir vadovaujančiosioms 
institucijoms, ir paramos gavėjams.
Siekiant veiksmingesnės komunikacijos su 
visuomene ir didesnės komunikacijos 
veiksmų, kurių imamasi Komisijos 
iniciatyva, sąveikos, pagal šį reglamentą 
komunikacijos veiksmams skiriami 
ištekliai taip pat naudojami siekiant 
Europos Sąjungos politikos prioritetų, 
susijusių su šio reglamento bendraisiais 
tikslais, koordinuotai komunikacijai;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies I antraštinės dalies 4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustatant BSP fondų paramos 
įgyvendinimo ir naudojimo, ypač 
finansinių ir administracinių išteklių, 
reikalingų BSP fondų paramai įgyvendinti, 
ataskaitų teikimo, vertinimo, valdymo ir 
kontrolės tvarką atsižvelgiama į 

5. Nustatant BSP fondų paramos 
įgyvendinimo ir naudojimo, ypač 
finansinių ir administracinių išteklių, 
reikalingų BSP fondų paramai įgyvendinti, 
ataskaitų teikimo, vertinimo, valdymo ir 
kontrolės tvarką atsižvelgiama į 
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proporcingumo skiriamos paramos lygiui 
principą.

proporcingumo skiriamos paramos lygiui ir 
paramos gavėjo dydžiui bei struktūrai
principą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies I antraštinės dalies 8 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
rengiant ir įgyvendinant partnerystės 
sutartis ir programas būtų skatinama 
laikytis aplinkosaugos reikalavimų, išteklių 
naudojimo veiksmingumo, klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo, atsparumo 
nelaimėms ir rizikos prevencijos bei 
valdymo principų. Valstybės narės teikia 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams įgyvendinti, taikydamos 
Komisijos nustatytą metodiką. Komisija šią 
metodiką patvirtina įgyvendinimo aktu. Šis 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
143 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Valstybės narės ir Komisija, remdamosi 
galiojančiais aplinkos apsaugos teisės 
aktais, užtikrina, kad rengiant ir 
įgyvendinant partnerystės sutartis ir 
programas būtų skatinama laikytis 
aplinkosaugos reikalavimų, išteklių 
naudojimo veiksmingumo, biologinės 
įvairovės ir ekosistemų apsaugos, klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo,
ekosistemomis pagrįsto atsparumo 
nelaimėms ir rizikos prevencijos bei 
valdymo principų ir kad šie reikalavimai 
bei principai būtų įtraukti į partnerystės 
programas kaip tikslai. Tvarumas taip pat 
užtikrinamas išsaugant ir kuriant darbo 
vietas. Valstybės narės teikia informaciją 
apie paramą klimato kaitos ir biologinės 
įvairovės apsaugos tikslams įgyvendinti, 
taikydamos Komisijos nustatytą metodiką.
Komisija šią metodiką patvirtina 
įgyvendinimo aktu. Šis įgyvendinimo aktas 
priimamas pagal 143 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Makroregioninės strategijos ir jūrų 

baseinų strategijos
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BSP fondai prisideda prie 
makroregioninių ir jūrų baseinų 
strategijų, kai valstybės narės ir regionai 
dalyvauja šiose strategijose. Komisija ir 
atitinkamos valstybės narės užtikrina 
fondų projektų suderinimą su šiomis 
strategijomis Bendros strateginės 
programos, partnerystės sutarčių ir 
veiksmų programų lygmenimis, kad 
užtikrintų pakankamą fondų išteklių 
paskirstymą šioms strategijoms.

Pagrindimas

Fondų projektai turi būti glaudžiai suderinti su makroregioninėmis ir jūrų baseinų 
strategijomis, kad būtų galima garantuoti pakankamą fondų išteklių paskirstymą šioms 
strategijoms.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies II antraštinės dalies I skyriaus 9 straipsnio 1 dalies 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) mažųjų ir vidutinių įmonių, žemės ūkio 
sektoriaus (EŽŪFKP) ir tvarios
žuvininkystės bei akvakultūros sektoriaus 
(EJRŽF) konkurencingumo didinimas;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies II antraštinės dalies I skyriaus 9 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomikos, pagrįstos energijos taupymu, 
vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos naudojimu, visuose 
sektoriuose rėmimas;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies II antraštinės dalies I skyriaus 9 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) aplinkosauga ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo skatinimas;

6) aplinkosauga, ekosistemų biologinės 
įvairovės apsauga ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo skatinimas;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Priėmimas ir peržiūra
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotąjį aktą pagal 142 straipsnį dėl 
Bendros strateginės programos per 
3 mėnesius nuo šio reglamento priėmimo.
Jeigu Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija iš esmės 
pasikeičia, Komisija Bendrą strateginę 
programą peržiūri ir, kai tinkama, 
deleguotuoju aktu pagal 142 straipsnį 
priima atnaujintą bendrą strateginę 
programą.
Per 6 mėnesius nuo atnaujintos Bendros 
strateginės programos priėmimo valstybės 
narės, kai reikia, teikia savo partnerystės 
sutarčių ir programų pakeitimus, kad 
užtikrintų jų derėjimą su atnaujinta 
bendra strategine programa.

Pagrindimas

Kadangi Bendra strateginė programa yra labai svarbus dokumentas, ją priimant reikia taikyti 
įprastą teisėkūros procedūrą, o ne deleguotąjį aktą.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies II antraštinės dalies II skyriaus 14 straipsnio a punkto i v 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 lygmeniu pagal teminius 
tikslus, taip pat visa preliminari paramos, 
numatytos kovos su klimato kaita ir 
biologinės įvairovės apsaugos tikslams, 
suma;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies II antraštinės dalies II skyriaus 14 straipsnio d punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) veiksmai, kurių imtasi tam, kad 
rengiant partnerystės sutartį dalyvautų 
partneriai, jų funkcijos ir šio reglamento 46 
straipsnyje nustatyta pažangos ataskaita;

iv) veiksmai, kurių imtasi siekiant 
įgyvendinti daugiapakopio valdymo 
principą ir tam, kad rengiant partnerystės 
sutartį dalyvautų partneriai, jų funkcijos ir 
šio reglamento 46 straipsnyje nustatyta 
pažangos ataskaita, taip pat rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
programas, kaip nustatyta 3 straipsnyje 
nurodytame Europos elgesio kodekse;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies II antraštinės dalies III skyriaus 17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės įvertina, ar taikytinos ex 
ante sąlygos yra įvykdytos. Ex ante 
sąlygos taikomos tik tuomet, kai jos yra 
tiesiogiai susijusios su fondo projektų 
įgyvendinimu.



PE487.807v02-00 10/18 AD\905129LT.doc

LT

Pagrindimas

Ex ante sąlygos leis padidinti fondų lėšų panaudojimą ir efektyvumą. Tačiau, jos neturėtų 
tapti sudėtingesnės valstybėms narėms ir vadovaujančioms institucijoms. Reikia, kad jos būtų 
tiesiogiai susijusios su sanglaudos politikos investicijomis.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies II antraštinės dalies III skyriaus 20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu atlikus veiklos rezultatų peržiūrą 
paaiškėja, kad pagal prioritetą veiklos 
rezultatų plane nustatytų orientyrų pasiekti 
nepavyko, Komisija gali valstybės narės 
paprašyti pateikti atitinkamų programų 
pakeitimų. Jei valstybė narė per trijų 
mėnesių laikotarpį neatsižvelgia į šį 
prašymą arba atsižvelgia nepakankamai, 
Komisija gali sustabdyti visus
įsipareigojimus pagal programos prioritetą 
arba jų dalį, laikydamasi konkretiems 
fondams taikomose taisyklėse nustatytos 
tvarkos.

Pagrindimas

Baudžiamasis aspektas pagal veiklos rezultatus yra per daug sistemiškas. Prieš sustabdant 
mokėjimus, Komisija turėtų paprašyti programų, kurių veiklos rezultatai nėra tokie geri, 
pakeitimų ir atsižvelgti į tokių rezultatų priežastis.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies II antraštinės dalies IV skyriaus 21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su valstybių narių ekonomikos politikos 
koordinavimu susijusi sąlyga

Išbraukta.

1. Komisija reikalauja, kad valstybė narė 
peržiūrėtų savo partnerystės sutartį ir 
susijusias programas bei pasiūlytų jų 
pakeitimus, jei tai būtina:
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a) norint padėti įgyvendinti atitinkamai 
valstybei narei skirtą Tarybos 
rekomendaciją, priimtą pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir (arba) 
148 straipsnio 4 dalį, arba padėti 
įgyvendinti atitinkamai valstybei narei 
skirtas priemones, nustatytas pagal 
Sutarties 136 straipsnio 1 dalį,
b) padėti įgyvendinti atitinkamai valstybei 
narei skirtą Tarybos rekomendaciją, 
priimtą pagal Sutarties 126 straipsnio 
7 dalį,
c) padėti įgyvendinti atitinkamai valstybei 
narei skirtą Tarybos rekomendaciją, 
priimtą pagal Reglamento (ES) 
Nr. .../2011 [dėl makroekonominių 
skirtumų prevencijos ir taisymo] 
7 straipsnio 2 dalį, jeigu tie pakeitimai 
būtini, norint padėti pašalinti 
makroekonominius skirtumus, arba
d) norint padidinti esamų BSP fondų 
poveikį augimui ir konkurencingumui, 
kaip nurodyta 4 dalyje, jei valstybė narė 
atitinka vieną iš šių sąlygų:
i) jai teikiama Sąjungos finansinė pagalba 
pagal Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 407/2010;
ii) jai teikiama vidutinio laikotarpio 
finansinė pagalba pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 332/200229;
iii) jai teikiama finansinė pagalba ESM 
paskolos forma, kaip nustatyta Europos 
stabilumo mechanizmo steigimo sutartyje.
2. Valstybė narė per vieną mėnesį pateikia 
pasiūlymą dėl partnerystės sutarties ir 
atitinkamų programų pakeitimo. 
Prireikus Komisija per vieną mėnesį nuo 
pakeitimų pateikimo pateikia savo 
pastabas ir tuomet valstybė narė per vieną 
mėnesį pakartotinai pateikia pasiūlymą.
3. Komisijai nepateikus pastabų arba 
tinkamai atsižvelgus į pateiktas pastabas, 
Komisija nedelsdama priima sprendimą 
dėl partnerystės sutarties ir atitinkamų 
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programų pakeitimų patvirtinimo.
4. Nukrypstant nuo 1 dalies, jei valstybei 
narei teikiama finansinė pagalba pagal 
1 dalies d punktą ir jei ta pagalba yra 
susijusi su koregavimo programa, 
Komisija gali iš dalies keisti partnerystės 
sutartį ir programas be valstybių narių 
pasiūlymo, siekdama padidinti esamų 
BSP fondų poveikį augimui ir 
konkurencingumui. Siekdama užtikrinti 
veiksmingą partnerystės sutarties ir 
atitinkamų programų įgyvendinimą, 
Komisija dalyvauja jas valdant, kaip 
nurodyta koregavimo programoje arba 
susitarimo memorandume, pasirašytame 
su atitinkama valstybe nare.
5. Jeigu valstybė narė nesiima veiksmų 
dėl 1 dalyje nurodyto Komisijos 
reikalavimo arba nesiima tinkamų 
veiksmų per vieną mėnesį dėl 2 dalyje 
nurodytų Komisijos pastabų, Komisija 
gali per tris mėnesius nuo jos pastabų 
pateikimo įgyvendinimo aktu priimti 
sprendimą sustabdyti visus atitinkamų 
programų mokėjimus arba jų dalį.
6. Komisija įgyvendinimo aktais sustabdo 
visus atitinkamų programų mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį, 
jeigu:
a) Taryba nusprendžia, kad valstybė narė 
nesilaiko konkrečių Tarybos nurodytų 
priemonių, kaip nustatyta Sutarties 
136 straipsnio 1 dalyje;
b) pagal Sutarties 126 straipsnio 8 dalį 
arba 126 straipsnio 11 dalį Taryba 
nusprendžia, kad atitinkama valstybė narė 
nesiėmė efektyvių veiksmų perviršiniam 
biudžetui ištaisyti,
c) pagal Reglamento (ES) Nr. [...]/2011 
[dėl makroekonominių skirtumų 
prevencijos ir taisymo] 8 straipsnio 3 dalį 
Taryba nusprendžia, kad dviem atvejais iš 
eilės valstybė narė nepateikė tinkamo 
taisomųjų veiksmų plano, arba Taryba 
priima sprendimą dėl nesilaikymo, kaip 
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nustatyta to reglamento 10 straipsnio 
4 dalyje,
d) Komisija padaro išvadą, kad valstybė 
narė nesiėmė priemonių Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 407/2010 arba 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 332/2002 
nurodytai koregavimo programai 
įgyvendinti, ir todėl nusprendžia neleisti 
sumokėti tai valstybei narei skirtos 
finansinės pagalbos, arba
e) Europos stabilumo mechanizmo 
valdyba padaro išvadą, kad dėl ESM 
finansinės pagalbos, teikiamos kaip ESM 
paskola atitinkamai valstybei narei, 
susieta sąlyga nebuvo įvykdyta ir todėl 
nusprendžia nesumokėti jai skirtos 
stabilumo paramos.
7. Nuspęsdama sustabdyti visus 
mokėjimus arba įsipareigojimų vykdymą, 
arba jų dalį, kaip atitinkamai nustatyta 
5 ir 6 dalyse, Komisija užtikrina, kad 
sustabdymas būtų proporcingas ir 
veiksmingas, atsižvelgdama į atitinkamos 
valstybės narės ekonomines ir socialines 
aplinkybes, ir užtikrindama vienodą 
požiūrį į visas valstybes nares, visų pirma 
dėl sustabdymo poveikio atitinkamos 
valstybės narės ekonomikai.
8. Komisija nedelsdama panaikina 
mokėjimų ir įsipareigojimų vykdymo 
sustabdymą, jeigu valstybė narė pateikia 
pasiūlymą dėl partnerystės sutarties ir 
atitinkamų programų keitimo, kaip 
reikalauta Komisijos, pastaroji jį 
patvirtina ir, kai taikytina:
a) Taryba nusprendžia, kad valstybė narė 
laikosi konkrečių Tarybos nurodytų 
priemonių, kaip nustatyta Sutarties 
136 straipsnio 1 dalyje;
b) perviršinio deficito procedūra 
sustabdoma pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1467/97 9 straipsnį arba Taryba pagal 
Sutarties 126 straipsnio 12 dalį nusprendė 
panaikinti sprendimą dėl perviršinio 
biudžeto buvimo;
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c) Taryba patvirtino atitinkamos valstybės 
narės pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
[PDP reglamentas] 8 straipsnio 2 dalį 
pateiktą taisomųjų veiksmų planą arba 
perviršinio disbalanso procedūra 
sustabdoma pagal to reglamento 
10 straipsnio 5 dalį, arba Taryba pabaigė 
perviršinio disbalanso procedūrą pagal to 
reglamento 11 straipsnį;
d) Komisija padarė išvadą, kad valstybė 
narė ėmėsi priemonių Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 407/2010 arba Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 332/2002 nurodytai 
koregavimo programai įgyvendinti, ir 
todėl nusprendžia leisti sumokėti tai 
valstybei narei skirtą finansinę pagalbą, 
arba
e) Europos stabilumo mechanizmo 
valdyba padarė išvadą, kad dėl ESM 
finansinės pagalbos, teikiamos kaip ESM 
paskola atitinkamai valstybei narei, 
susieta sąlyga buvo įvykdyta ir todėl 
nusprendžia sumokėti jai skirtą stabilumo 
paramą.
Be to, Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, nusprendžia sustabdytus 
įsipareigojimus pakartotinai įtraukti į 
biudžetą pagal Tarybos reglamento (ES) 
Nr. [...], kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
laikotarpio daugiametė finansinė 
programa, 8 straipsnį.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies III antraštinės dalies I skyriaus 23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Skatinama naudotis programomis, 
kuriose dalyvautų keli fondai (ERPF, 
ESF, Sanglaudos fondas, EŽŪFKP, 
EJRŽF). Komisija šiuo tikslu priima visas 
reikalingas priemones, kurias įgyvendinat 
būtų galima rengti ir įgyvendinti 
programas laikantis proporcingumo 
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principo.

Pagrindimas

Reikėtų palengvinti naudojimąsi programomis, kuriose dalyvauja keli fondai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies III antraštinės dalies I skyriaus 24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekvienoje programoje, išskyrus skirtas 
techninei pagalbai pagal konkrečią 
programą teikti, nustatoma preliminari 
paramos klimato kaitos tikslams suma.

5. Kiekvienoje programoje, išskyrus skirtas 
techninei pagalbai pagal konkrečią 
programą teikti, nustatoma preliminari 
paramos kovos su klimato kaita ir 
biologinės įvairovės apsaugos tikslams, 
įskaitant su tinklu „Natura 2000“ 
susijusius tikslus, suma.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies III antraštinės dalies I skyriaus 26 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių pateikti prašymai iš dalies 
keisti programas tinkamai pagrindžiami ir 
juose visų pirma nurodomas tikėtinas 
programos pakeitimų poveikis siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos ir konkrečių programos 
tikslų, atsižvelgiant į Bendrą strateginę 
programą ir partnerystės sutartį. Prašymai 
teikiami kartu su atnaujinta programa ir, 
kai tinkama, atnaujinta partnerystės 
sutartimi.

Valstybių narių pateikti prašymai iš dalies 
keisti programas tinkamai pagrindžiami ir 
juose visų pirma nurodomas tikėtinas 
programos pakeitimų poveikis siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
vystymosi strategijos ir konkrečių 
programos tikslų, atsižvelgiant į Bendrą 
strateginę programą ir partnerystės sutartį. 
Prašymai teikiami kartu su atnaujinta 
programa ir, kai tinkama, atnaujinta 
partnerystės sutartimi.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies III antraštinės dalies II skyriaus 29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vietos plėtros strategijų atranka ir 
tvirtinimas baigiami ne vėliau kaip iki 
2015 m. gruodžio 31 d.

Vietos plėtros strategijų atrankos ir 
tvirtinimo terminai:

a) iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
atnaujinamos esamos strategijos, ir 
b) iki 2016 m. gruodžio 31 d. kuriamos 
naujos strategijos.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies IX antraštinės dalies III skyriaus 78 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Įsipareigojimų panaikinimo terminai 
netaikomi metiniam biudžetiniam 
įsipareigojimui, susijusiam su 2014 m. 
bendru metiniu įnašu.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečios dalies I antraštinės dalies II skyriaus- 84 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visi regionai, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis kaip 75 proc. ES-25 BVP
vidurkio atitinkamu laikotarpiu, tačiau 
kurių BVP vienam gyventojui padidėjo iki 
daugiau kaip 75 proc. ES-27 BVP vidurkio,
iš kiekvieno struktūrinio fondo gauna bent 
du trečdalius jiems 2007–2013 m. 
skiriamos paramos, skirtos pasiektam 
vystymuisi stiprinti.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečios dalies II antraštinės dalies I skyriaus 87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmų programą sudaro prioritetinės 
kryptys. Prioritetinė kryptis nustatoma 
vienam fondui ir, nepažeidžiant 
52 straipsnio, atitinka vieną teminį tikslą, 
ją sudaro vienas arba keli to teminio tikslo 
investavimo prioritetai, laikantis 
konkretiems fondams taikomų taisyklių. 
ESF atveju tinkamai pagrįstomis
aplinkybėmis pagal vieną prioritetinę 
kryptį gali būti sujungiami skirtingų
9 straipsnio 8, 9, 10 ir 11 dalyse nurodytų
teminių tikslų investavimo prioritetai, 
siekiant užtikrinti, kad juos įgyvendinant 
būtų paprasčiau prisidėti prie kitų 
prioritetinių krypčių įgyvendinimo.

1. Veiksmų programą sudaro prioritetinės 
kryptys. Prioritetinė kryptis tinkamai 
pagrįstomis aplinkybėmis gali būti
nustatoma vienos arba kelių kategorijų 
regionams ir apimti papildomus skirtingų 
teminių tikslų ir fondų investavimo
prioritetus, laikantis atitinkamiems 
fondams taikomų specialių taisyklių.

Pagrindimas

Reikia palengvinti naudojimąsi programomis, kuriose dalyvauja keli fondai.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečios dalies V antraštinės dalies 110 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Papildomų lėšų pagal 84 straipsnio 
1 dalies e punktą bendro finansavimo 
norma negali būti didesnė kaip 50 proc.

Išbraukta.

Tokia bendro finansavimo norma taip pat 
taikoma papildomoms lėšoms pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [ETB 
reglamentas] 4 straipsnio 2 dalį.
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