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Pakeitimas 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad, 
norėdama sustiprinti savo ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 
siekia mažinti įvairių regionų plėtros lygio 
skirtumus, nepalankiausias sąlygas turinčių 
regionų arba salų, ypač kaimo vietovių, 
pramonės pereinamojo laikotarpio vietovių 
bei didelių ir nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų turinčių vietovių, 
atsilikimą. Sutarties 175 straipsnyje 
nurodyta, kad šių tikslų Sąjunga siekia 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo Orientavimo skyriaus, 
Europos socialinio fondo, Europos 
regioninės plėtros fondo ir Europos 
investicijų banko veiksmais ir kitomis 
priemonėmis;

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad, 
norėdama sustiprinti savo ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 
siekia mažinti įvairių regionų plėtros lygio 
skirtumus, nepalankiausias sąlygas turinčių 
regionų, ypač kaimo vietovių, pramonės 
pereinamojo laikotarpio vietovių bei 
didelių ir nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų turinčių vietovių, 
pavyzdžiui, labai retai apgyvendintų 
toliausiai į šiaurę esančių regionų bei 
salų, pasienio ir kalnuotų regionų, 
atsilikimą. Be to, siekiant kuo labiau 
padidinti pagalbos veiksmingumą, 
prireikus turi būti atsižvelgiama į miestų 
teritorijas, kurių padėtis nepalanki, ir 
atokius pasienio miestus. Sutarties 175 
straipsnyje nurodyta, kad šių tikslų Sąjunga 
siekia Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo Orientavimo skyriaus, 
Europos socialinio fondo, Europos 
regioninės plėtros fondo ir Europos 
investicijų banko veiksmais ir kitomis 
priemonėmis;

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgiama ir į regionus, įtrauktus į 174 straipsnį, ir į miestų teritorijas, kurių 
padėtis nepalanki, atsilikusias kaimo vietoves bei atokius pasienio miestus.

Pakeitimas 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad, 
norėdama sustiprinti savo ekonominę,
socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 
siekia mažinti įvairių regionų plėtros lygio 
skirtumus, nepalankiausias sąlygas turinčių 
regionų arba salų, ypač kaimo vietovių, 
pramonės pereinamojo laikotarpio vietovių
bei didelių ir nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų turinčių vietovių, 
atsilikimą. Sutarties 175 straipsnyje 
nurodyta, kad šių tikslų Sąjunga siekia 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo Orientavimo skyriaus, 
Europos socialinio fondo, Europos 
regioninės plėtros fondo ir Europos 
investicijų banko veiksmais ir kitomis 
priemonėmis; 

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad, 
norėdama sustiprinti savo ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 
siekia mažinti įvairių regionų plėtros lygio 
skirtumus ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių regionų arba salų atsilikimą, o 
ypatingas dėmesys skiriamas kaimo 
vietovėms, pramonės pereinamojo 
laikotarpio vietovėms bei didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turinčioms vietovėms, pavyzdžiui, 
labai retai apgyvendintiems toliausiai į 
šiaurę esantiems regionams bei salų, 
pasienio ir kalnuotiems regionams. 
Sutarties 175 straipsnyje nurodyta, kad šių 
tikslų Sąjunga siekia Europos žemės ūkio 
orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo 
skyriaus, Europos socialinio fondo, 
Europos regioninės plėtros fondo ir 
Europos investicijų banko veiksmais ir 
kitomis priemonėmis; 

Or. en

Pakeitimas 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad, 
norėdama sustiprinti savo ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 
siekia mažinti įvairių regionų plėtros lygio 
skirtumus, nepalankiausias sąlygas turinčių 
regionų arba salų, ypač kaimo vietovių, 
pramonės pereinamojo laikotarpio vietovių
bei didelių ir nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų turinčių vietovių, 

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad, 
norėdama sustiprinti savo ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 
siekia mažinti įvairių regionų plėtros lygio 
skirtumus ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių regionų arba salų atsilikimą. Iš šių 
regionų ypatingas dėmesys skiriamas
kaimo vietovėms, pramonės pereinamojo 
laikotarpio vietovėms bei didelių ir 
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atsilikimą. Sutarties 175 straipsnyje 
nurodyta, kad šių tikslų Sąjunga siekia 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo Orientavimo skyriaus, 
Europos socialinio fondo, Europos 
regioninės plėtros fondo ir Europos 
investicijų banko veiksmais ir kitomis 
priemonėmis;

nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turinčioms vietovėms, pvz., labai 
retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę 
esantiems regionams bei salų, pasienio ir 
kalnuotiems regionams. Sutarties 
175 straipsnyje nurodyta, kad šių tikslų 
Sąjunga siekia Europos žemės ūkio 
orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo 
skyriaus, Europos socialinio fondo, 
Europos regioninės plėtros fondo ir 
Europos investicijų banko veiksmais ir 
kitomis priemonėmis; 

Or. en

Pakeitimas 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad, 
norėdama sustiprinti savo ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 
siekia mažinti įvairių regionų plėtros lygio 
skirtumus, nepalankiausias sąlygas turinčių 
regionų arba salų, ypač kaimo vietovių, 
pramonės pereinamojo laikotarpio vietovių 
bei didelių ir nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų turinčių vietovių, 
atsilikimą. Sutarties 175 straipsnyje 
nurodyta, kad šių tikslų Sąjunga siekia 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo Orientavimo skyriaus, 
Europos socialinio fondo, Europos 
regioninės plėtros fondo ir Europos 
investicijų banko veiksmais ir kitomis 
priemonėmis;

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad, 
norėdama sustiprinti savo ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 
siekia mažinti įvairių regionų plėtros lygio 
skirtumus, nepalankiausias sąlygas turinčių 
regionų. Tarp aptariamų regionų itin 
didelį dėmesį reikėtų skirti kaimo vietovių, 
pramonės pereinamojo laikotarpio vietovių 
bei didelių ir nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų turinčių vietovių,
pavyzdžiui, salų, atsilikimui. Sutarties 175 
straipsnyje nurodyta, kad šių tikslų Sąjunga 
siekia Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo Orientavimo skyriaus, 
Europos socialinio fondo, Europos 
regioninės plėtros fondo ir Europos 
investicijų banko veiksmais ir kitomis 
priemonėmis;

Or. fr



PE489.656v01-00 6/171 AM\903190LT.doc

LT

Pakeitimas 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) remdamosi 2010 m. birželio 17 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadomis, pagal 
kurias priimta Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio strategija, Sąjunga ir 
valstybės narės turėtų siekti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo, kartu 
skatindamos darnų Sąjungos vystymąsi ir 
mažindamos regionų skirtumus;

(2) remdamosi 2010 m. birželio 17 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadomis, pagal 
kurias priimta Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio strategija, Sąjunga ir 
valstybės narės turėtų siekti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo, kartu 
skatindamos darnų Sąjungos vystymąsi ir 
mažindamos regionų skirtumus. 
Sanglaudos politikai tenka pagrindinis 
vaidmuo siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, taigi tvirta ir 
nepriklausoma sanglaudos politika yra 
būtina sėkmingo šios strategijos 
įgyvendinimo sąlyga; 

Or. en

Pakeitimas 175
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) rengiant ir panaudojant struktūrinius 
fondus turi būti atsižvelgiama į Smulkiojo 
verslo akto Europai prioritetus ir 
principus, ypač principą „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“; 

Or. en

Pakeitimas 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) atsižvelgiant į tai, kad pagrindiniai 
duomenys, naudojami siekiant suskirstyti 
sanglaudos pagalbą pagal kategorijas ir 
paskirstyti ją valstybių narių regionams, 
išskirtinės krizės atveju, pavyzdžiui, tokios 
krizės, kurią Sąjunga patiria nuo 2008 m., 
gali patikimai neatspindėti ekonominio ir 
socialinio poveikio šiems regionams, 
būtina peržiūrėtu arba moduliuoti 
duomenis, kad jie būtų pritaikyti prie 
faktinio konvergencijos, su kuria yra 
susiję, lygio ne vėliau kaip per dvejus 
metus nuo atitinkamo laikotarpio 
pradžios;

Or. es

Pakeitimas 177
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) atokiausiems regionams turėtų būti 
taikomos specialios priemonės ir skiriamas 
papildomas finansavimas, kad būtų 
kompensuojami trūkumai, susiję su 
Sutarties 349 straipsnyje nurodytais 
veiksniais;

(5) atokiausiems regionams turėtų būti 
taikomos specialios priemonės ir skiriamas 
papildomas finansavimas, kad būtų 
kompensuojami trūkumai, susiję su 
Sutarties 349 straipsnyje nurodytais
veiksniais, ypač jų atokumu, izoliuotumu, 
mažumu, sunkiomis topografinėmis ir 
klimato sąlygomis, ekonominiu 
priklausomumu nuo kelių produktų, nes 
šių veiksnių pastovumas ir derinys labai 
riboja šių regionų plėtrą; 

Or. pt
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Pagrindimas

Ši informacija jau pateikta Sutarties 349 straipsnyje, bet dėl joje nurodytų specialių 
apibūdinimų turi būti įtraukta ir į Bendrą strateginę programą. 

Pakeitimas 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) atokiausiems regionams turėtų būti 
taikomos specialios priemonės ir skiriamas 
papildomas finansavimas, kad būtų 
kompensuojami trūkumai, susiję su 
Sutarties 349 straipsnyje nurodytais 
veiksniais;

(5) atokiausiems regionams turėtų būti 
taikomos specialios priemonės ir skiriamas 
pakankamas papildomas finansavimas, 
kad būtų atsižvelgta į struktūrinę socialinę 
ir ekonominę padėtį ir būtų 
kompensuojami trūkumai, susiję su 
Sutarties 349 straipsnyje nurodytais 
veiksniais;

Or. es

Pagrindimas

Kaip pripažįstama 349 straipsnyje, atokumui būdingi keli nuolatiniai veiksniai, dėl kurių 
pastovumo ir derinio labai apsunkinama šių regionų plėtra ir jai labai kenkiama. Būtina 
užtikrinti, kad šiems regionams būtų taikomos bent tokios pat sąlygos kaip 2007–2013 m. 
laikotarpiu.

Pakeitimas 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) atokiausiems regionams turėtų būti 
taikomos specialios priemonės ir skiriamas 
papildomas finansavimas, kad būtų 
kompensuojami trūkumai, susiję su 
Sutarties 349 straipsnyje nurodytais

(5) atokiausiems regionams turėtų būti 
taikomos specialios pritaikytos priemonės 
ir skiriamas papildomas finansavimas, kad 
būtų kompensuojami trūkumai, susiję su 
Sutarties 349 straipsnyje nurodytais 
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veiksniais; veiksniais;

Or. fr

Pakeitimas 180
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) regionams, kurie dėl savo 
geografinės padėties susiduria su 
ypatingais iššūkiais, pavyzdžiui, kalnų 
regionams, reikėtų taikyti specialias 
priemones ir skirti pakankamai lėšų, 
siekiant kompensuoti jų geografinės 
padėties nulemtus trūkumus;

Or. de

Pagrindimas

Kalnų regionai susiduria su gamtos nulemtais ypatingais iššūkiais. Jie turi kovoti su labai 
įvairiomis problemomis, pavyzdžiui, emigracija ir blogesnėmis ekonominėmis sąlygomis. 
Todėl šiuo atveju būtinas integruotas požiūris teikiant paramą iš struktūrinių fondų.

Pakeitimas 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pagal Sutarties 317 straipsnį, taip pat 
atsižvelgiant į pasidalijamojo valdymo 
principą turėtų būti nustatytos sąlygos, 
leidžiančios Komisijai vykdyti savo 
įsipareigojimus, susijusius su Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymu, ir 
patikslinti valstybių narių 
bendradarbiavimo įsipareigojimai. Šios 

(8) pagal Sutarties 317 straipsnį, taip pat 
atsižvelgiant į pasidalijamojo valdymo 
principą turėtų būti nustatytos sąlygos, 
leidžiančios Komisijai vykdyti savo 
įsipareigojimus, susijusius su Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymu, ir 
patikslinti valstybių narių ir paskirtų vietos 
bei regiono institucijų bendradarbiavimo 
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sąlygos turėtų suteikti galimybę Komisijai 
įsitikinti, ar valstybės narės naudojasi BSP 
fondais teisėtai, tvarkingai ir laikydamosi 
patikimo finansų valdymo principo, 
nustatyto 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamente (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl bendrajam Europos 
Bendrijų biudžetui taikomo finansinio 
reglamento. Valstybės narės ir jų tam 
tikslui paskirtos įstaigos turėtų būti 
atsakingos už programų įgyvendinimą 
atitinkamu teritoriniu lygmeniu ir paisyti 
institucinės, teisinės ir finansinės valstybės 
narės sistemos. Šiomis nuostatomis taip pat 
turėtų būti užtikrinta, kad būtų skiriama 
dėmesio būtinybei užtikrinti Sąjungos 
intervencijos papildomumą ir nuoseklumą 
bei administracinių susitarimų 
proporcingumą, o BSP fondų paramos 
gavėjams tektų mažesnė administracinė 
našta;

įsipareigojimai. Šios sąlygos turėtų suteikti
galimybę Komisijai įsitikinti, ar valstybės 
narės ir paskirtos vietos bei regiono 
institucijos naudojasi BSP fondais teisėtai, 
tvarkingai ir laikydamosi patikimo finansų 
valdymo principo, nustatyto 2002 m. 
birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl bendrajam 
Europos Bendrijų biudžetui taikomo 
finansinio reglamento. Valstybės narės,
paskirtos vietos bei regiono institucijos ir 
jų tam tikslui paskirtos įstaigos turėtų būti 
atsakingos už programų įgyvendinimą 
atitinkamu teritoriniu lygmeniu ir paisyti 
institucinės, teisinės ir finansinės valstybės 
narės sistemos. Šiomis nuostatomis taip pat 
turėtų būti užtikrinta, kad būtų skiriama 
dėmesio būtinybei užtikrinti Sąjungos 
intervencijos papildomumą ir nuoseklumą 
bei administracinių susitarimų 
proporcingumą, o BSP fondų paramos 
gavėjams tektų mažesnė administracinė 
našta;

Or. fr

Pakeitimas 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas,
už lyčių lygybės ir kovos su 
diskriminavimu skatinimą atsakingas 
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partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai; 

įstaigas, taip pat socialinę įtrauktį 
skatinančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir kultūros, švietimo ir 
jaunimo politikos srityse aktyviai 
veikiančiomis organizacijomis. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas grupėms, 
kurios galėtų nukentėti nuo programų ir 
kurios gali patirti sunkumų siekdamos 
daryti įtaką programoms. 
Bendradarbiavimas su partneriais turėtų 
būti vykdomas vadovaujantis geriausia 
patirtimi. Kiekviena valstybė narė turėtų 
užtikrinti pakankamą techninę pagalbą, 
kad būtų palengvintas jų įtraukimas ir 
dalyvavimas visais programavimo proceso 
etapais. Šia partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Todėl partneriai turėtų 
atstovauti įvairiems teritoriniams 
lygmenims atsižvelgiant į valstybių narių 
institucinę struktūrą. Partneriai turėtų 
atrinkti ir paskirti savo narius, 
atstovaujančius jiems priežiūros komitete.
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomas elgesio kodeksas, siekiant 
užtikrinti, kad rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant partnerystės sutartis bei 
programas partneriai dalyvautų nuosekliai; 

Or. en

Pakeitimas 183
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų sudaryti partnerystės 
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kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai;

susitarimą su kompetentingomis regionų, 
vietos ir miestų valdžios institucijomis. 
Valstybės narės pagal savo institucines, 
teisines ir finansų sistemas taip pat 
bendradarbiauja su ekonominiais ir 
socialiniais partneriais, kitomis valdžios 
institucijomis ir pilietinei visuomenei 
atstovaujančiomis įstaigomis, įskaitant 
aplinkosaugos srities partnerius, 
nevyriausybines organizacijas ir už lygybės 
ir kovos su diskriminavimu skatinimą 
atsakingas įstaigas. Šia partneryste 
siekiama laikytis daugiapakopio valdymo 
principo, užtikrinti, kad suinteresuotieji 
subjektai būtų atsakingi už planuojamą 
intervenciją, ir naudotis atitinkamų šalių 
teorine ir praktine patirtimi. Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomas 
elgesio kodeksas, siekiant užtikrinti, kad 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai;

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į miestų reikšmę sėkmingai sanglaudos politikai, kalbant apie partnerystės 
susitarimą, dėl aiškumo, be regionų ir vietos valdžios institucijų, reikėtų aiškiai nurodyti ir 
miestų valdžios institucijas.

Pakeitimas 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
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pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai;

pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi;

Or. es

Pagrindimas

Nustačius elgesio kodeksą, būtų pažeistas daugiapakopio valdymo principas. Manome, kad 
kiekviena valstybė narė turėtų nuspręsti, kaip įtraukti partnerius, taikydama savo politinę, 
socialinę ir ekonominę sistemą. Be to, sanglaudos politikos srityje jau yra pakankamai gairių 
ir rekomendacijų.

Pakeitimas 185
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė, atsižvelgdama į sąlygas konstitucinės 
teisės požiūriu, taip pat į teisines ir 
finansines sąlygas, turėtų bendradarbiauti 
su kompetentingomis regionų, vietos, 
miestų ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, bažnyčias, nevyriausybines 
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partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai;

organizacijas ir už lygybės ir kovos su 
diskriminavimu skatinimą atsakingas 
įstaigas. Šia partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai;

Or. de

Pakeitimas 186
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingas įstaigas, remdamasi 
savo nacionaline reformų programa. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant partnerystės sutartis bei 
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partnerystės sutartis bei programas
partneriai dalyvautų nuosekliai; 

programas partneriai dalyvautų nuosekliai; 

Or. en

Pakeitimas 187
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis,
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai; 

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų sudaryti partnerystės 
susitarimą su kompetentingomis 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis. Valstybės narės taip pat 
turėtų pagal savo institucines, teisines ir 
finansų sistemas bendradarbiauti su
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
kitomis valdžios institucijomis ir pilietinei 
visuomenei atstovaujančiomis įstaigomis, 
įskaitant aplinkosaugos srities partnerius, 
nevyriausybines organizacijas ir už lygybės 
ir kovos su diskriminavimu skatinimą 
atsakingas įstaigas. Šia partneryste 
siekiama laikytis daugiapakopio valdymo 
principo, užtikrinti, kad suinteresuotieji 
subjektai būtų atsakingi už planuojamą 
intervenciją, ir naudotis atitinkamų šalių 
teorine ir praktine patirtimi. Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomas 
elgesio kodeksas, siekiant užtikrinti, kad 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai; 

Or. en

Pakeitimas 188
László Surján
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai; 

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė kuo ankstyvesniu etapu turėtų 
bendradarbiauti su kompetentingomis 
regionų, vietos, miestų ir kitomis valdžios 
institucijomis, ekonominiais ir socialiniais 
partneriais, pilietinei visuomenei 
atstovaujančiomis įstaigomis, įskaitant 
aplinkosaugos srities partnerius, 
nevyriausybines organizacijas ir už lygybės 
ir kovos su diskriminavimu skatinimą 
atsakingas įstaigas. Šia partneryste 
siekiama laikytis daugiapakopio valdymo 
principo, užtikrinti, kad suinteresuotieji 
subjektai būtų atsakingi už planuojamą 
intervenciją, ir naudotis atitinkamų šalių 
teorine ir praktine patirtimi. Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomas 
elgesio kodeksas, siekiant užtikrinti, kad 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai; 

Or. en

Pakeitimas 189
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis paskirtoms regionų, 
vietos ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
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pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai;

pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingas įstaigas. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai;

Or. fr

Pakeitimas 190
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 

(9) partnerystės susitarimo ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų sudaryti partnerystės 
susitarimą su kompetentingomis 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis. Valstybės narės taip pat 
turėtų pagal savo institucines, teisines ir 
finansų sistemas bendradarbiauti su
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
kitomis valdžios institucijomis ir pilietinei 
visuomenei atstovaujančiomis įstaigomis, 
įskaitant aplinkosaugos srities partnerius, 
nevyriausybines organizacijas ir už lygybės 
ir kovos su diskriminavimu skatinimą 
atsakingas įstaigas. Šia partneryste 
siekiama laikytis daugiapakopio valdymo 
principo, užtikrinti, kad suinteresuotieji 
subjektai būtų atsakingi už planuojamą 
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aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai; 

intervenciją, ir naudotis atitinkamų šalių 
teorine ir praktine patirtimi. Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomas 
elgesio kodeksas, siekiant užtikrinti, kad 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės susitarimus bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai; 

(Pakeista sąvoka „partnerystės 
susitarimas“ taikoma visame tekste.) 

Or. en

Pakeitimas 191
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai; 

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
moterų organizacijas ir už lygybės ir 
kovos su diskriminavimu skatinimą 
atsakingas įstaigas. Šia partneryste 
siekiama laikytis daugiapakopio valdymo 
principo, užtikrinti, kad suinteresuotieji 
subjektai būtų atsakingi už planuojamą 
intervenciją, ir naudotis atitinkamų šalių 
teorine ir praktine patirtimi. Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomas 
elgesio kodeksas, siekiant užtikrinti, kad 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai; 
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Or. en

Pakeitimas 192
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis,
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai; 

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turi sudaryti partnerystės susitarimą 
su kompetentingomis regioninėmis ir 
vietos valdžios institucijomis bei jų 
paskirtais atstovais. Valstybės narės taip 
pat turėtų pagal savo institucines, teisines 
ir finansų sistemas bendradarbiauti su
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
kitomis valdžios institucijomis ir pilietinei 
visuomenei atstovaujančiomis įstaigomis, 
įskaitant aplinkosaugos srities partnerius, 
nevyriausybines organizacijas ir už lygybės 
ir kovos su diskriminavimu skatinimą 
atsakingas įstaigas. Šia partneryste 
siekiama laikytis daugiapakopio valdymo 
principo, užtikrinti, kad suinteresuotieji 
subjektai būtų atsakingi už planuojamą 
intervenciją, ir naudotis atitinkamų šalių 
teorine ir praktine patirtimi. Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomas 
elgesio kodeksas, siekiant užtikrinti, kad 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai; 

Or. en

Pakeitimas 193
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) BSP fondų veikla ir jų remiami 
veiksmai turėtų atitikti taikomas Sąjungos 
ir nacionalines teisės nuostatas, tiesiogiai 
arba netiesiogiai susijusias su veiksmo 
įgyvendinimu;

(10) BSP fondų veikla ir jų remiami 
veiksmai turėtų atitikti taikomas Sąjungos 
ir nacionalines teisės nuostatas, tiesiogiai 
arba netiesiogiai susijusias su veiksmo 
įgyvendinimu. Be to, keičiant galiojančius 
ES teisės aktus, ypač ES taisykles dėl 
pagalbos, turi būti užtikrinamas 
nuoseklumas su strategine ES sanglaudos 
politikos kryptimi ir jos tikslais;

Or. de

Pagrindimas

Artėjant 2014–2020 m. ES taisyklių dėl pagalbos, kurios sudaro didelės dalies 2014–2020 m. 
ES regioninės politikos veiklos ir projektų teisinį pagrindą, peržiūrai turi būti užtikrinta 
darna tarp ES pagalbos politikos ir strateginės ES sanglaudos politikos krypties. Europos ir 
nacionalinių teisinių bendrųjų sąlygų pakeitimai negali prieštarauti 2014–2020 m. ES 
sanglaudos politikos tikslams ir projektams.

Pakeitimas 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) stengdamasi stiprinti ekonominę, 
teritorinę ir socialinę sanglaudą, Sąjunga 
visais BSP fondų paramos įgyvendinimo 
etapais turėtų siekti naikinti nelygybę bei 
skatinti moterų ir vyrų lygybę, taip pat 
kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos; 

(11) stengdamasi stiprinti ekonominę, 
teritorinę ir socialinę sanglaudą, Sąjunga 
visais BSP fondų paramos įgyvendinimo 
etapais turi siekti naikinti nelygybę bei 
skatinti moterų ir vyrų lygybę taikydama 
dvejopą metodą, t. y. sistemingai 
įtraukdama lyčių aspektus į visus 
programavimo bei įgyvendinimo proceso 
etapus ir numatydama papildomus 
konkrečius veiksmus. Siekiant taikyti 
horizontalųjį lyčių lygybės principą 
rengiant ir įgyvendinant visas fondų 
programas turėtų būti taikomi biudžeto 
sudarymo atsižvelgiant į lyčių lygybės 
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aspektus vertinimo metodai;

Or. en

Pakeitimas 195
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) stengdamasi stiprinti ekonominę, 
teritorinę ir socialinę sanglaudą, Sąjunga 
visais BSP fondų paramos įgyvendinimo 
etapais turėtų siekti naikinti nelygybę bei 
skatinti moterų ir vyrų lygybę, taip pat 
kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos;

(11) stengdamasi stiprinti ekonominę, 
teritorinę ir socialinę sanglaudą, Sąjunga 
visais fondų, kuriems taikomas Bendrų 
nuostatų reglamentas (BNR), paramos 
rengimo ir įgyvendinimo etapais turėtų 
siekti naikinti nelygybę bei užtikrinti 
faktinę ir veiksmingą moterų ir vyrų 
lygybę, taip pat kovoti su diskriminacija 
dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos;

Or. es

Pagrindimas

Visais fondų, kuriems taikomas BNR, rengimo ir įgyvendinimo etapais turėtų būti 
atsižvelgiama į veiksmus, kuriais siekiama ne tik užtikrinti lygias moterų ir vyrų galimybes, 
bet ir kovoti su diskriminacija.

Pakeitimas 196
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos Sąjunga ir dauguma 
valstybių narių yra prisijungusios prie 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos, o likusiose valstybėse narėse 
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vyksta jos ratifikavimo procesas. 
Įgyvendinant atitinkamus projektus 
svarbu, kad šių projektų reikalavimuose 
būtų atsižvelgta į prieinamumą asmenims 
su negalia, kaip nurodyta Konvencijos 
9 straipsnyje; 

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungai ratifikavus Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, įgyvendinant ES 
finansinę paramą gaunančius projektus labiau nei anksčiau turėtų būti užtikrintas jų 
prieinamumas žmonėms su negalia. 

Pakeitimas 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) stengdamasi stiprinti ekonominę, 
teritorinę ir socialinę sanglaudą, Sąjunga 
visais BSP fondų paramos įgyvendinimo 
etapais turėtų siekti naikinti nelygybę bei 
skatinti moterų ir vyrų lygybę, 
atsižvelgdama į ES lyčių lygybės 
strategiją1, Lyčių lygybės paktą2 ir 
įgyvendinimo teisės aktus bei tolesnes 
Sąjungos, nacionalinio ir regioninio 
lygmens politikos priemones, kuriais 
įgyvendinamas Sutarties 8 straipsnis, taip 
pat kovoti su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, visų pirma 
atsižvelgiant į JT neįgaliųjų teisių 
konvenciją, įsigaliojusią 2008 m. gegužės 
3 d., ir ES politikos priemones, skirtas 
įgyvendinti šią JT konvenciją; 
_________
1 COM(2010) 0491 final. 
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2 2011 m. kovo 7 d. Tarybos priimtas 
Europos lyčių lygybės paktas (2011–
2020). 

Or. en

Pakeitimas 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos Sąjunga ir dauguma 
valstybių narių yra prisijungusios prie 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos, o likusiose valstybėse narėse 
vyksta jos ratifikavimo procesas. 
Įgyvendinant atitinkamus projektus 
svarbu, kad projektų, gaunančių paramą 
iš BSF fondų, atveju būtų atsižvelgiama į 
iš šios konvencijos kylančius 
įsipareigojimus, inter alia, švietimo bei 
užimtumo srityse ir prieinamumą; 

Or. en

Pakeitimas 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 
19 straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“. Valstybės narės, 
taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintą metodiką, turėtų teikti 

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 
19 straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“;
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informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams;

Or. de

Pakeitimas 200
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 
19 straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“. Valstybės narės, 
taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintą metodiką, turėtų teikti 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams;

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 
19 straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“;

Or. de

Pakeitimas 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 19 
straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“. Valstybės narės, 
taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintą metodiką, turėtų teikti 
informaciją apie paramą klimato kaitos 

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 
19 straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“; 
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tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams; 

Or. en

Pakeitimas 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 19 
straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“. Valstybės narės, 
taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintą metodiką, turėtų teikti 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams; 

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 
19 straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“ ir ateityje sumažinant 
išorės išlaidas iki minimumo. Valstybės 
narės, taikydamos Komisijos įgyvendinimo 
aktu patvirtintą metodiką, turėtų teikti 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams; 

Or. en

Pakeitimas 203
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 19 
straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“. Valstybės narės, 
taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu 

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 
19 straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“. Valstybės narės, 
taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu 
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patvirtintą metodiką, turėtų teikti 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams;

patvirtintą metodiką, turėtų teikti kiekybinę
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams, ir 
įvertintą šios paramos poveikį mažinant 
išmetamųjų teršalų kiekį; 

Or. en

Pakeitimas 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 19 
straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“. Valstybės narės, 
taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintą metodiką, turėtų teikti 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams;

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį tausoti, apsaugoti ir gerinti 
aplinką, biologinę įvairovę ir ekosistemas, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 19 
straipsniuose, taip pat atsižvelgiant į 
principą „teršėjas moka“. Valstybės narės, 
taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintą metodiką, turėtų teikti 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams;

Or. fr

Pakeitimas 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų galima įgyvendinti Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijoje nustatytus tikslus ir uždavinius, 

(13) kad būtų galima įgyvendinti Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijoje nustatytus tikslus ir uždavinius, 
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BSP fondų parama turėtų būti sutelkta į
ribotą teminių tikslų skaičių. Konkreti 
kiekvieno BSP fondo aprėptis nustatoma 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
ir gali apsiriboti tik kai kuriais šiame 
reglamente nustatytais teminiais tikslais; 

BSP fondų parama turėtų būti sutelkta į
teminius tikslus. Konkreti kiekvieno BSP 
fondo aprėptis nustatoma konkretiems 
fondams taikomose taisyklėse; 

Or. en

Pakeitimas 206
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų galima įgyvendinti Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijoje nustatytus tikslus ir uždavinius, 
BSP fondų parama turėtų būti sutelkta į 
ribotą teminių tikslų skaičių. Konkreti 
kiekvieno BSP fondo aprėptis nustatoma 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
ir gali apsiriboti tik kai kuriais šiame 
reglamente nustatytais teminiais tikslais; 

(13) kad būtų galima įgyvendinti Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijoje nustatytus tikslus ir uždavinius, 
BSP fondų parama turėtų būti sutelkta į 
ribotą teminių tikslų skaičių, užtikrinantį 
pakankamą lankstumą, kuris leistų 
atsižvelgti į konkrečius regionų poreikius 
ir tinkamai į juos reaguoti. Konkreti 
kiekvieno BSP fondo aprėptis nustatoma 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
ir gali apsiriboti tik kai kuriais šiame 
reglamente nustatytais teminiais tikslais; 

Or. en

Pakeitimas 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija deleguotuoju aktu turėtų 
patvirtinti Bendrą strateginę programą, 
kurioje pagal Sąjungos tikslus nustatomi 

(14) tam, kad būtų galima įgyvendinti 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje 
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pagrindiniai BSP fondų veiksmai, kad
valstybėms narėms ir regionams būtų 
nurodyta aiškesnė strateginė
programavimo kryptis. Bendra strategine 
programa turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos koordinuoti Sąjungos intervenciją 
pagal BSP fondus ir kitas susijusias 
Sąjungos politikos sritis, ir priemones 
sektorių ir teritoriniu lygmenimis;

nustatytus tikslus ir uždavinius, pagal 
Bendrą strateginę programą investavimo 
prioritetus reikėtų koordinuoti ir 
balansuoti su fondų, kuriems taikomas 
BNR, teminiais tikslais, išdėstytais šiame 
reglamente. Bendros strateginės 
programos tikslas yra valstybėms narėms 
ir regionams nurodyti aiškesnę strateginę 
programavimo kryptį. Bendra strategine 
programa turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos koordinuoti Sąjungos intervenciją 
pagal fondus, kuriems taikomas BNR, ir 
kitas susijusias Sąjungos politikos sritis ir 
priemones sektorių ir teritoriniu 
lygmenimis. Bendra strateginė programa 
turėtų būti išdėstyta šio reglamento 
priede; 

Or. en

Pakeitimas 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija deleguotuoju aktu turėtų 
patvirtinti Bendrą strateginę programą, 
kurioje pagal Sąjungos tikslus nustatomi 
pagrindiniai BSP fondų veiksmai, kad
valstybėms narėms ir regionams būtų 
nurodyta aiškesnė strateginė 
programavimo kryptis. Bendra strategine 
programa turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos koordinuoti Sąjungos intervenciją 
pagal BSP fondus ir kitas susijusias
Sąjungos politikos sritis, ir priemones 
sektorių ir teritoriniu lygmenimis;

(14) Komisija į Bendrą strateginę programą 
įtraukia nebaigtinį 2014–2020 m. 
finansavimo laikotarpiu kiekvieno BSP 
fondo remiamų rekomenduojamų 
veiksmų, kurie padeda valstybėms narėms 
pasiekti Sąjungos tikslus, sąrašą, kad būtų 
užtikrintas programavimo pagal BSP
fondus nuoseklumas ir suderinamumas 
su valstybių narių ir Sąjungos ekonomine 
bei užimtumo politika, kartu pripažįstant 
įvairių regionų poreikius bei užtikrinant 
jų vystymuisi reikalingą lankstumą. 
Bendra strategine programa turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos koordinuoti 
Sąjungos intervenciją pagal BSP fondus ir 
priemones sektorių ir teritoriniu 
lygmenimis, įskaitant kelių fondų 
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naudojimo metodų bei integruoto 
teritorinio požiūrio taikymą ir 
koordinavimą su kitomis susijusiomis
Sąjungos politikos sritimis; 

Or. en

Pakeitimas 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija deleguotuoju aktu turėtų 
patvirtinti Bendrą strateginę programą, 
kurioje pagal Sąjungos tikslus nustatomi 
pagrindiniai BSP fondų veiksmai, kad 
valstybėms narėms ir regionams būtų 
nurodyta aiškesnė strateginė 
programavimo kryptis. Bendra strategine 
programa turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos koordinuoti Sąjungos intervenciją 
pagal BSP fondus ir kitas susijusias 
Sąjungos politikos sritis, ir priemones 
sektorių ir teritoriniu lygmenimis;

(14) siekiant įgyvendinti Sutarties 
174 straipsnyje nustatytus tikslus,
Komisija šio reglamento priede turėtų 
siūlyti Bendrą strateginę programą, kurioje 
nustatomi Sąjungos tikslai, skirti 
koordinuoti investavimo prioritetus ir 
suderinti su fondų, aptariamų reglamente 
dėl šiame reglamente nustatytų bendrų 
nuostatų, specialiais teminiais tikslais. 
Bendra strategine programa siekiama,
kad valstybėms narėms ir regionams būtų 
nurodyta strateginė programavimo kryptis. 
Bendra strategine programa turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos koordinuoti 
Sąjungos intervenciją pagal BSP fondus ir 
kitas susijusias Sąjungos politikos sritis, ir 
priemones sektorių ir teritoriniu 
lygmenimis;

Or. fr

Pakeitimas 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija deleguotuoju aktu turėtų 
patvirtinti Bendrą strateginę programą, 
kurioje pagal Sąjungos tikslus nustatomi 
pagrindiniai BSP fondų veiksmai, kad 
valstybėms narėms ir regionams būtų 
nurodyta aiškesnė strateginė programavimo 
kryptis. Bendra strategine programa turėtų 
būti sudarytos palankesnės sąlygos 
koordinuoti Sąjungos intervenciją pagal 
BSP fondus ir kitas susijusias Sąjungos 
politikos sritis, ir priemones sektorių ir 
teritoriniu lygmenimis;

(14) Komisija turėtų patvirtinti Bendrą 
strateginę programą, kurioje pagal 
Sąjungos tikslus nustatomi pagrindiniai 
BSP fondų veiksmai, kad valstybėms 
narėms ir regionams būtų nurodyta 
aiškesnė strateginė programavimo kryptis. 
Bendra strategine programa turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos koordinuoti 
Sąjungos intervenciją pagal BSP fondus ir 
kitas susijusias Sąjungos politikos sritis, ir 
priemones sektorių ir teritoriniu 
lygmenimis;

Or. es

Pakeitimas 211
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija deleguotuoju aktu turėtų 
patvirtinti Bendrą strateginę programą, 
kurioje pagal Sąjungos tikslus nustatomi 
pagrindiniai BSP fondų veiksmai, kad 
valstybėms narėms ir regionams būtų 
nurodyta aiškesnė strateginė programavimo 
kryptis. Bendra strategine programa turėtų 
būti sudarytos palankesnės sąlygos 
koordinuoti Sąjungos intervenciją pagal 
BSP fondus ir kitas susijusias Sąjungos 
politikos sritis, ir priemones sektorių ir 
teritoriniu lygmenimis;

(14) prie šio reglamento pridedama 
Bendra strateginė programa, kurioje pagal 
Sąjungos tikslus nustatomi pagrindiniai 
BSP fondų veiksmai, kad valstybėms 
narėms ir regionams būtų nurodyta 
aiškesnė strateginė programavimo kryptis. 
Bendra strategine programa turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos koordinuoti 
Sąjungos intervenciją pagal BSP fondus ir 
kitas susijusias Sąjungos politikos sritis, ir 
priemones sektorių ir teritoriniu 
lygmenimis; 

Or. en

Pakeitimas 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) todėl Bendroje strateginėje 
programoje turėtų būti nustatytos 
pagrindinės paramos sritys, spręstini 
techniniai klausimai, politiniai tikslai, 
bendradarbiavimo veiksmų prioritetinės 
sritys, koordinavimo tvarka ir nuoseklumo 
bei derėjimo su valstybių narių ir 
Sąjungos ekonomikos politika užtikrinimo 
tvarka;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) todėl Bendroje strateginėje 
programoje turėtų būti nustatytos 
pagrindinės paramos sritys, spręstini 
techniniai klausimai, politiniai tikslai, 
bendradarbiavimo veiksmų prioritetinės 
sritys, koordinavimo tvarka ir nuoseklumo 
bei derėjimo su valstybių narių ir Sąjungos 
ekonomikos politika užtikrinimo tvarka; 

(15) todėl Bendroje strateginėje 
programoje turėtų būti nustatytos 
pagrindinės paramos sritys, spręstini 
techniniai klausimai, politiniai tikslai, 
bendradarbiavimo veiksmų prioritetinės 
sritys, koordinavimo tvarka ir nuoseklumo 
bei derėjimo su valstybių narių ir Sąjungos 
ekonomikos politika, taip pat su 
makroregioninėmis strategijomis bei jūrų 
baseinų strategijomis, kai valstybės narės 
ir regionai dalyvauja šiose strategijose,
užtikrinimo tvarka; 

Or. en

Pagrindimas

Fondų naudojimas turėtų būti glaudžiai derinamas su makroregioninėmis strategijomis ir 
jūrų baseinų strategijomis, kad šioms strategijoms iš fondų būtų skiriama pakankamai lėšų. 
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Pakeitimas 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta
Bendra strategine programa kiekviena 
valstybė narė, bendradarbiaudama su 
partneriais ir Komisija, turėtų parengti 
partnerystės sutartį. Partnerystės sutartimi 
Bendroje strateginėje programoje 
nustatytos sudedamosios dalys turėtų būti 
priderintos prie nacionalinių sąlygų ir 
nustatyti tvirti įsipareigojimai BSP fondų 
programomis siekti Sąjungos tikslų;

(16) remdamasi Bendra strategine 
programa kiekviena valstybė narė, 
bendradarbiaudama su partneriais ir 
Komisija, turėtų parengti partnerystės 
sutartį. Partnerystės sutartimi Bendroje 
strateginėje programoje nustatytos 
sudedamosios dalys turėtų būti priderintos 
prie nacionalinių sąlygų ir nustatyti tvirti 
įsipareigojimai BSP fondų programomis 
siekti Sąjungos tikslų;

Or. es

Pakeitimas 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta 
Bendra strategine programa kiekviena 
valstybė narė, bendradarbiaudama su 
partneriais ir Komisija, turėtų parengti 
partnerystės sutartį. Partnerystės sutartimi 
Bendroje strateginėje programoje 
nustatytos sudedamosios dalys turėtų būti 
priderintos prie nacionalinių sąlygų ir 
nustatyti tvirti įsipareigojimai BSP fondų 
programomis siekti Sąjungos tikslų;

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta 
Bendra strategine programa kiekviena 
valstybė narė, bendradarbiaudama su 
paskirtomis vietos ir regiono 
institucijomis, partneriais ir Komisija, 
turėtų parengti partnerystės sutartį. 
Partnerystės sutartimi Bendroje strateginėje 
programoje nustatytos sudedamosios dalys 
turėtų būti priderintos prie nacionalinių 
sąlygų ir nustatyti tvirti įsipareigojimai 
BSP fondų programomis siekti Sąjungos 
tikslų, nustatytų Sutarties 174 straipsnyje 
ir leidžiančių Europos Sąjungoje kurti 
teisingos ir subalansuotos rinkos socialinę 
ekonomiką;
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Or. fr

Pakeitimas 216
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta 
Bendra strategine programa kiekviena 
valstybė narė, bendradarbiaudama su 
partneriais ir Komisija, turėtų parengti 
partnerystės sutartį. Partnerystės sutartimi 
Bendroje strateginėje programoje 
nustatytos sudedamosios dalys turėtų būti 
priderintos prie nacionalinių sąlygų ir 
nustatyti tvirti įsipareigojimai BSP fondų 
programomis siekti Sąjungos tikslų; 

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta 
Bendra strategine programa kiekviena 
valstybė narė, bendradarbiaudama su 
partneriais ir Komisija, turėtų tinkamu 
teritoriniu lygmeniu ir pagal atitinkamą 
institucinę, teisinę ir finansinę sistemas 
parengti partnerystės sutartį. Partnerystės 
sutartimi Bendroje strateginėje programoje 
nustatytos sudedamosios dalys turėtų būti 
priderintos prie nacionalinių sąlygų ir 
nustatyti tvirti įsipareigojimai BSP fondų 
programomis siekti Sąjungos tikslų;

Or. pt

Pakeitimas 217
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta 
Bendra strategine programa kiekviena 
valstybė narė, bendradarbiaudama su 
partneriais ir Komisija, turėtų parengti 
partnerystės sutartį. Partnerystės sutartimi 
Bendroje strateginėje programoje 
nustatytos sudedamosios dalys turėtų būti 
priderintos prie nacionalinių sąlygų ir 
nustatyti tvirti įsipareigojimai BSP fondų 
programomis siekti Sąjungos tikslų;

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta 
Bendra strategine programa kiekviena 
valstybė narė, bendradarbiaudama su 
partneriais ir Komisija, turėtų parengti 
partnerystės sutartį, pagrįstą jos 
nacionaline reformų programa. 
Partnerystės sutartimi Bendroje strateginėje 
programoje nustatytos sudedamosios dalys 
turėtų būti priderintos prie nacionalinių 
sąlygų ir nustatyti tvirti įsipareigojimai 
BSP fondų programomis siekti Sąjungos 
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tikslų; 

Or. en

Pakeitimas 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta 
Bendra strategine programa kiekviena 
valstybė narė, bendradarbiaudama su 
partneriais ir Komisija, turėtų parengti 
partnerystės sutartį. Partnerystės sutartimi 
Bendroje strateginėje programoje 
nustatytos sudedamosios dalys turėtų būti 
priderintos prie nacionalinių sąlygų ir 
nustatyti tvirti įsipareigojimai BSP fondų 
programomis siekti Sąjungos tikslų;

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta 
Bendra strategine programa kiekviena 
valstybė narė, bendradarbiaudama su 
partneriais, kaip nurodyta 5 straipsnyje, ir 
Komisija, turėtų parengti partnerystės 
sutartį. Partnerystės sutartimi Bendroje 
strateginėje programoje nustatytos 
sudedamosios dalys turėtų būti priderintos 
prie nacionalinių sąlygų ir nustatyti tvirti 
įsipareigojimai BSP fondų programomis 
siekti Sąjungos tikslų; 

Or. en

Pakeitimas 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta 
Bendra strategine programa kiekviena 
valstybė narė, bendradarbiaudama su 
partneriais ir Komisija, turėtų parengti 
partnerystės sutartį. Partnerystės sutartimi
Bendroje strateginėje programoje 
nustatytos sudedamosios dalys turėtų būti 
priderintos prie nacionalinių sąlygų ir 
nustatyti tvirti įsipareigojimai BSP fondų 

(16) kiekviena valstybė narė, 
bendradarbiaudama su partneriais, 
nurodytais šio reglamento 5 straipsnyje, ir 
Komisija, turėtų parengti partnerystės 
sutartį. Į partnerystės sutartį turėtų būti
įtrauktos atrinktos Bendroje strateginėje 
programoje nustatytos sudedamosios dalys, 
priderinant jas prie nacionalinių sąlygų, ir 
nustatyti tvirti įsipareigojimai BSP fondų 
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programomis siekti Sąjungos tikslų; programomis siekti Sąjungos tikslų; 

Or. en

Pakeitimas 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos esminės 
sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante sąlygas. 
Tai, ar šios ex ante sąlygos įvykdytos,
turėtų vertinti Komisija, atlikdama 
partnerystės sutarties ir programų 
vertinimą. Neįvykdžius ex ante sąlygos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
sustabdyti mokėjimus programai;

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos esminės 
sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante sąlygas. 
Ex ante sąlygos turėtų būti taikomos tik 
tuo atveju, jei jos tiesiogiai susijusios su 
fondų, kuriems taikomas BNR, paramos 
įgyvendinimo veiksmingumu ir daro jam 
poveikį, o jų taikymo sritis neviršija 
reguliavimo sistemos taikomos, 
atitinkamose ES politikos srityse, 
reikalavimų. Komisija, atlikdama 
partnerystės sutarties ir programų 
vertinimą, turėtų įvertinti valstybių narių 
pateiktą informaciją dėl ex ante sąlygų 
atitikimo. 

Or. en

Pakeitimas 221
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, (17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 



PE489.656v01-00 36/171 AM\903190LT.doc

LT

kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos esminės 
sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante sąlygas. 
Tai, ar šios ex ante sąlygos įvykdytos, 
turėtų vertinti Komisija, atlikdama 
partnerystės sutarties ir programų 
vertinimą. Neįvykdžius ex ante sąlygos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
sustabdyti mokėjimus programai;

kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos esminės 
sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante sąlygas, 
kurios turinio požiūriu būtų glaudžiai 
susijusios su veiksmingu BSP fondų 
įgyvendinimu ir kuriomis tam būtų 
daromas tiesioginis poveikis. Tai, ar šios 
ex ante sąlygos įvykdytos, turėtų vertinti 
Komisija, atlikdama partnerystės sutarties 
ir programų vertinimą. Neįvykdžius ex 
ante sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai sustabdyti mokėjimus 
programai;

Or. de

Pakeitimas 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos esminės 
sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante sąlygas. 
Tai, ar šios ex ante sąlygos įvykdytos, 
turėtų vertinti Komisija, atlikdama 
partnerystės sutarties ir programų 
vertinimą. Neįvykdžius ex ante sąlygos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
sustabdyti mokėjimus programai;

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos esminės 
sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante sąlygas. 
Šios ex ante sąlygos taikomos tik tuomet,
kai jos yra tiesiogiai susijusios su fondų 
įgyvendinimu. Europos Komisija, 
atlikdama partnerystės sutarties ir 
programų vertinimą, įvertina valstybių 
narių pateiktą informaciją apie ex ante 
sąlygų įgyvendinimą. Neįvykdžius ex ante 
sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai sustabdyti mokėjimus 
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programai;

Or. fr

Pakeitimas 223
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos esminės 
sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante sąlygas.
Tai, ar šios ex ante sąlygos įvykdytos, 
turėtų vertinti Komisija, atlikdama 
partnerystės sutarties ir programų 
vertinimą. Neįvykdžius ex ante sąlygos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
sustabdyti mokėjimus programai;

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių, regioninių ir vietos 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos esminės 
sąlygos, Komisija, atlikdama partnerystės 
sutarties ir programų vertinimą, užtikrina, 
kad ex ante sąlygos būtų įvykdytos;

Or. es

Pagrindimas

Turi būti atsižvelgiama tiek į nacionalinius bei regioninius, tiek į vietos poreikius ir ypatumus. 
Būtina užtikrinti, kad su visais fondais susijusios ex ante sąlygos būtų įvykdytos, kad šie 
fondai būtų įgyvendinami veiksmingai, tačiau jokiu būdu neturi būti sustabdyti mokėjimai 
programai.

Pakeitimas 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos 
esminės sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante 
sąlygas. Tai, ar šios ex ante sąlygos 
įvykdytos, turėtų vertinti Komisija, 
atlikdama partnerystės sutarties ir 
programų vertinimą. Neįvykdžius ex ante 
sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai sustabdyti mokėjimus 
programai;

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatyti išankstiniai būtini 
reikalavimai, tiesiogiai susiję su 
veiksmingu ir efektyviu Sąjungos paramos 
panaudojimu ir turintys tiesioginį poveikį 
tokiam panaudojimui, reikėtų nustatyti 
ex ante sąlygas. Tai, ar šios ex ante sąlygos 
įvykdytos, turėtų vertinti Komisija, 
atlikdama partnerystės sutarties ir 
programų vertinimą. Svarbios ex ante 
sąlygos neįvykdymas galėtų būti 
priežastis, dėl kurios Komisija galėtų 
sustabdyti mokėjimus programai. 
Sustabdžius mokėjimus Komisija turėtų 
laikytis subsidiarumo ir proporcingumo 
principų, taip pat atsižvelgti į kiekvieno 
administracinio lygmens dalyvaujančių 
institucijų kompetenciją;

Or. es

Pakeitimas 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos esminės 
sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante sąlygas. 
Tai, ar šios ex ante sąlygos įvykdytos, 

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
tvaraus vystymosi poreikių. Siekiant 
užtikrinti, kad būtų nustatytos 
veiksmingam Sąjungos paramos 
panaudojimui reikalingos esminės sąlygos, 
reikėtų nustatyti atitinkamas ex ante
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turėtų vertinti Komisija, atlikdama 
partnerystės sutarties ir programų 
vertinimą. Neįvykdžius ex ante sąlygos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
sustabdyti mokėjimus programai;

sąlygas. Tai, ar šios ex ante sąlygos 
įvykdytos, turėtų vertinti Komisija, 
atlikdama partnerystės sutarties ir 
programų vertinimą. Neįvykdžius ex ante
sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai sustabdyti mokėjimus 
programai; 

Or. en

Pakeitimas 226
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų 
nustatyti veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti 
jį 2019 m., pasiekus veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų. Europos 
teritorinio bendradarbiavimo programos 
yra įvairialypės ir įgyvendinamos 
daugiašaliu pagrindu, todėl joms veiklos 
lėšų rezervas neturėtų būti nustatomas.
Nepasiekus didelės orientyrų arba tikslų 
dalies, Komisijai turėtų būti suteikta 
galimybė sustabdyti mokėjimus programai 
arba programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba neveiksmingai;

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Europos 
teritorinio bendradarbiavimo programos 
yra įvairialypės ir įgyvendinamos 
daugiašaliu pagrindu, todėl joms veiklos 
lėšų rezervas neturėtų būti nustatomas. 
Nepasiekus didelės orientyrų arba tikslų 
dalies, Komisijai turėtų būti suteikta 
galimybė sustabdyti mokėjimus programai 
arba programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba neveiksmingai;

Or. de
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Pakeitimas 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų nustatyti 
veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti jį 
2019 m., pasiekus veiklos rezultatų plane 
nustatytų orientyrų. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programos yra 
įvairialypės ir įgyvendinamos daugiašaliu 
pagrindu, todėl joms veiklos lėšų rezervas 
neturėtų būti nustatomas. Nepasiekus 
didelės orientyrų arba tikslų dalies, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
sustabdyti mokėjimus programai arba 
programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba neveiksmingai;

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų nustatyti 
veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti jį 
2019 m., pasiekus veiklos rezultatų plane 
nustatytų orientyrų. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programos yra 
įvairialypės ir įgyvendinamos daugiašaliu 
pagrindu, todėl joms veiklos lėšų rezervas 
neturėtų būti nustatomas. Nepasiekus 
didelės orientyrų arba tikslų dalies, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
sustabdyti mokėjimus programai arba 
programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba neveiksmingai. 
Jei šios pataisos ar mokėjimų 
sustabdymas taikomi valstybei narei, kuri 
patiria rimtų finansinio stabilumo 
sunkumų arba kuriai kyla pavojus jų 
patirti, šios lėšos jos prašymu jai gali būti 
skiriamos pagal atskirą, Komisijos 
administruojamą augimo programą. Tai 
turi būti daroma pagrindu imant 
susijusias programas, tačiau atsižvelgiant 
į prioritetus, kuriais pasiekiamas 
didžiausias ekonominis efektyvumas. Šios 
priemonės tikslas – nepabloginti jau ir 
taip įtemptos ekonominės padėties;

Or. de
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Pakeitimas 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų 
nustatyti veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti 
jį 2019 m., pasiekus veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų. Europos 
teritorinio bendradarbiavimo programos 
yra įvairialypės ir įgyvendinamos 
daugiašaliu pagrindu, todėl joms veiklos 
lėšų rezervas neturėtų būti nustatomas. 
Nepasiekus didelės orientyrų arba tikslų 
dalies, Komisijai turėtų būti suteikta 
galimybė sustabdyti mokėjimus programai 
arba programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba 
neveiksmingai;

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą; 

Or. en

Pakeitimas 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
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stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų 
nustatyti veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti 
jį 2019 m., pasiekus veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų. Europos 
teritorinio bendradarbiavimo programos
yra įvairialypės ir įgyvendinamos 
daugiašaliu pagrindu, todėl joms veiklos 
lėšų rezervas neturėtų būti nustatomas. 
Nepasiekus didelės orientyrų arba tikslų 
dalies, Komisijai turėtų būti suteikta 
galimybė sustabdyti mokėjimus programai 
arba programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba neveiksmingai;

stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Nepasiekus 
didelės orientyrų arba tikslų dalies, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
sustabdyti įsipareigojimus programai arba 
programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba neveiksmingai;

Or. it

Pagrindimas

Mokėjimų sustabdymas ekonominės krizės laikotarpiu galėtų būti pernelyg žalingas, ypač 
regionuose, kurie prastai sugeba panaudoti lėšas

Pakeitimas 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų nustatyti 
veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti jį 
2019 m., pasiekus veiklos rezultatų plane 

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų nustatyti 
veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti jį 
2019 m., pasiekus veiklos rezultatų plane 
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nustatytų orientyrų. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programos yra 
įvairialypės ir įgyvendinamos daugiašaliu 
pagrindu, todėl joms veiklos lėšų rezervas 
neturėtų būti nustatomas. Nepasiekus 
didelės orientyrų arba tikslų dalies, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
sustabdyti mokėjimus programai arba 
programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba 
neveiksmingai;

nustatytų orientyrų. Komisija kiekvienai 
valstybei narei skiria jos veiklos lėšų 
rezervo dalį, kuri atitinka sėkmingai 
vykdomų programų dalį nuo bendros 
valstybei narei skirtų asignavimų sumos. 
Taigi Komisija turi deramai atsižvelgti į 
tai, ar pasiekti orientyrus negalėjo 
sutrukdyti nenumatyti išorės veiksniai, dėl 
kurių atitinkama programa negalėjo 
turėti poveikio. Valstybės narės turi 
paskirstyti veiklos lėšų rezervą vienodai 
visoms programoms, kurių orientyrai 
pasiekti. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programos yra 
įvairialypės ir įgyvendinamos daugiašaliu 
pagrindu, todėl joms veiklos lėšų rezervas 
neturėtų būti nustatomas; 

Or. en

Pakeitimas 231
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų nustatyti 
veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti jį 2019 
m., pasiekus veiklos rezultatų plane 
nustatytų orientyrų. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programos yra 
įvairialypės ir įgyvendinamos daugiašaliu 
pagrindu, todėl joms veiklos lėšų rezervas 
neturėtų būti nustatomas. Nepasiekus 
didelės orientyrų arba tikslų dalies, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
sustabdyti mokėjimus programai arba 

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, pagrįstą 
teigiamomis paskatomis, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, kurios to nori, turėtų 2017 ir 
2019 m. atlikti veiklos rezultatų peržiūrą. 
Reikėtų nustatyti veiklos lėšų rezervą ir 
paskirstyti jį 2019 m., pasiekus veiklos 
rezultatų plane nustatytų orientyrų. 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
programos yra įvairialypės ir 
įgyvendinamos daugiašaliu pagrindu, todėl 
joms veiklos lėšų rezervas neturėtų būti 
nustatomas;
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programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba 
neveiksmingai;

Or. es

Pagrindimas

Veiklos rezultatų peržiūros sistema turėtų būti grindžiama teigiamomis paskatomis, o ne lėšų 
pervedimu programoms, kurių veiklos rezultatai geresni. Savanoriškas dalyvavimas leistų 
užtikrinti, kad nebūtų nustatyti lengvai pasiekiami, todėl nedidelį poveikį turintys tikslai.

Pakeitimas 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų 
nustatyti veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti 
jį 2019 m., pasiekus veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų. Europos 
teritorinio bendradarbiavimo programos 
yra įvairialypės ir įgyvendinamos 
daugiašaliu pagrindu, todėl joms veiklos 
lėšų rezervas neturėtų būti nustatomas. 
Nepasiekus didelės orientyrų arba tikslų 
dalies, Komisijai turėtų būti suteikta 
galimybė sustabdyti mokėjimus programai 
arba programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba 
neveiksmingai;

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių.
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Or. es

Pakeitimas 233
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų
nustatyti veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti 
jį 2019 m., pasiekus veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų. Europos 
teritorinio bendradarbiavimo programos 
yra įvairialypės ir įgyvendinamos 
daugiašaliu pagrindu, todėl joms veiklos 
lėšų rezervas neturėtų būti nustatomas. 
Nepasiekus didelės orientyrų arba tikslų 
dalies, Komisijai turėtų būti suteikta 
galimybė sustabdyti mokėjimus programai 
arba programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba 
neveiksmingai;

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija,
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Programavimo 
laikotarpiu reikėtų nustatyti lankstumo
lėšų rezervą, kurį sudarytų asignavimai 
savo iniciatyva;

Or. fr

Pakeitimas 234
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų nustatyti 
veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti jį 
2019 m., pasiekus veiklos rezultatų plane 
nustatytų orientyrų. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programos yra 
įvairialypės ir įgyvendinamos daugiašaliu 
pagrindu, todėl joms veiklos lėšų rezervas 
neturėtų būti nustatomas. Nepasiekus 
didelės orientyrų arba tikslų dalies, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
sustabdyti mokėjimus programai arba 
programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba 
neveiksmingai;

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų nustatyti 
nacionalinį veiklos lėšų rezervą ir 
paskirstyti jį 2019 m., pasiekus veiklos 
rezultatų plane nustatytų orientyrų. 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
programos yra įvairialypės ir 
įgyvendinamos daugiašaliu pagrindu, todėl 
joms veiklos lėšų rezervas neturėtų būti 
nustatomas;  

Or. en

Pakeitimas 235
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys, 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP 
fondų paramą būtų galima perskirstyti 
šalies ekonominėms problemoms spręsti. 
Šis procesas turi būti laipsniškas ir 
prasidėti nuo partnerystės sutarties ir 

Išbraukta.
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programų keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP 
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus; 

Or. en

Pakeitimas 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys, 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP 
fondų paramą būtų galima perskirstyti 
šalies ekonominėms problemoms spręsti. 
Šis procesas turi būti laipsniškas ir 
prasidėti nuo partnerystės sutarties ir 
programų keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 

Išbraukta.
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rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP 
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus; 

Or. en

Pakeitimas 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys, 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP 
fondų paramą būtų galima perskirstyti 
šalies ekonominėms problemoms spręsti. 
Šis procesas turi būti laipsniškas ir 
prasidėti nuo partnerystės sutarties ir 
programų keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 

Išbraukta.
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sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP 
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

Or. fr

Pakeitimas 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys,
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP fondų 
paramą būtų galima perskirstyti šalies 
ekonominėms problemoms spręsti. Šis 
procesas turi būti laipsniškas ir prasidėti 
nuo partnerystės sutarties ir programų 
keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP 
fondų paramos valstybė narė nesiima 

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP fondų 
paramą būtų galima perskirstyti šalies 
ekonominėms problemoms spręsti. Šis 
procesas turi būti laipsniškas ir prasidėti 
nuo partnerystės sutarties ir programų 
keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP 
fondų paramos valstybė narė nesiima 



PE489.656v01-00 50/171 AM\903190LT.doc

LT

efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus. Jei valstybė narė per 
ilgesnį kaip trijų mėnesių laikotarpį 
nesiėmė pakankamų priemonių, Komisija 
lėšas, kurių mokėjimas sustabdytas, ir 
asignuotas lėšas jai turėtų galėti skirti 
pagal savo administruojamą ir 
kontroliuojamą programą. Ši programa 
turėtų būti nukreipta į didžiausios 
paramos augimui prioritetus, pavyzdžiui, į 
glaudžiai su ekonomika susijusios 
infrastruktūros prioritetą, siekiant 
nepabloginti regiono ekonomikos ir 
socialinės padėties;  

Or. de

Pakeitimas 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys, 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys, 
užtikrins, kad fondų, kuriems taikomas 
BNR, išlaidų veiksmingumas būtų 
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ekonomikos politika ir prireikus BSP
fondų paramą būtų galima perskirstyti 
šalies ekonominėms problemoms spręsti. 
Šis procesas turi būti laipsniškas ir 
prasidėti nuo partnerystės sutarties ir 
programų keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP 
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

pagrįstas patikima ekonomikos politika ir 
prireikus fondų, kuriems taikomas BNR,
paramą būtų galima perskirstyti šalies 
ekonominėms problemoms spręsti. Šis 
procesas turi būti laipsniškas ir prasidėti 
nuo partnerystės sutarties ir programų 
keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų; 

Or. en

Pakeitimas 240
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys, 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP fondų 
paramą būtų galima perskirstyti šalies 

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP fondų 
paramą būtų galima perskirstyti šalies 
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ekonominėms problemoms spręsti. Šis 
procesas turi būti laipsniškas ir prasidėti 
nuo partnerystės sutarties ir programų 
keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP 
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

ekonominėms problemoms spręsti. Šis 
procesas turi būti laipsniškas ir prasidėti 
nuo partnerystės sutarties ir programų 
keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų;

Or. es

Pagrindimas

Galimybė sustabdyti mokėjimus dėl ekonominės politikos yra netinkama; nacionaliniu 
lygmeniu neįvykdžius rekomendacijų dėl ekonomikos valdysenos, dėl tokios galimybės 
nukentėtų regionai. Be to, sanglaudos politikos priemonės turėtų būti naudojamos kitokiems 
tikslams, negu nustatytieji iš pradžių, taip nukrypstant nuo šių priemonių tikslų.

Pakeitimas 241
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir (19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
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Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys, 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP fondų 
paramą būtų galima perskirstyti šalies 
ekonominėms problemoms spręsti. Šis 
procesas turi būti laipsniškas ir prasidėti 
nuo partnerystės sutarties ir programų 
keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP 
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys, 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP fondų 
paramą būtų galima perskirstyti šalies 
ekonominėms problemoms spręsti. Šis 
procesas turi būti laipsniškas ir prasidėti 
nuo partnerystės sutarties ir programų 
keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų;

Or. pt

Pakeitimas 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys,
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 



PE489.656v01-00 54/171 AM\903190LT.doc

LT

veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP fondų 
paramą būtų galima perskirstyti šalies 
ekonominėms problemoms spręsti. Šis 
procesas turi būti laipsniškas ir prasidėti
nuo partnerystės sutarties ir programų
keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP 
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP fondų 
paramą būtų galima perskirstyti šalies 
ekonominėms problemoms spręsti. Dėl šio 
proceso gali būti keičiamos programos ir
partnerystės sutartis, atsižvelgiant į 
Tarybos rekomendacijas dėl 
makroekonominio disbalanso ir socialinių 
bei ekonominių sunkumų.

Or. es

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis neatrodo tinkamiausia vieta išsamiai reglamentuoti tokio tipo 
klausimus.

Pakeitimas 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys, 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP 
fondų paramą būtų galima perskirstyti 
šalies ekonominėms problemoms spręsti. 
Šis procesas turi būti laipsniškas ir 
prasidėti nuo partnerystės sutarties ir 
programų keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP 
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

(19) sanglaudos politikos ir Sąjungos 
ekonomikos ir socialinės politikos
valdysenos ryšys, gali užtikrinti, kad 
didesnis BSP fondų išlaidų veiksmingumas 
būtų pagrįstas pažangios, integracinės ir 
tvarios ekonomikos ir socialinės politikos 
įgyvendinimu. Svarbu, kad prireikus BSP 
fondų paramą būtų galima perskirstyti 
šalies ekonominėms problemoms spręsti. 
Šis procesas turi būti laipsniškas ir 
prasidėti nuo partnerystės sutarties ir 
programų keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų;

Or. fr

Pakeitimas 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

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

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

Or. de

Pakeitimas 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) norinti užtikrinti kryptingą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimą, reikėtų nustatyti 
visų programų bendras sudedamąsias dalis.
Kad visi BSP fondai būtų programuojami 
nuosekliai, reikėtų suderinti programų 
tvirtinimo ir keitimo procedūras.
Programuojant turėtų būti užtikrintas 
derėjimas su Bendra strategine programa ir 
partnerystės sutartimis, BSP fondų 
tarpusavio koordinavimas ir koordinavimas 
su kitomis taikomomis finansinėmis 
priemonėmis bei Europos investicijų 
banku; 

(20) norinti užtikrinti kryptingą 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos bei Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
įgyvendinimą, reikėtų nustatyti visų 
programų bendras sudedamąsias dalis. Kad 
visi BSP fondai būtų programuojami 
nuosekliai, reikėtų suderinti programų 
tvirtinimo ir keitimo procedūras.
Programuojant turėtų būti užtikrintas 
derėjimas su Bendra strategine programa ir 
partnerystės sutartimis, BSP fondų 
tarpusavio koordinavimas ir koordinavimas 
su kitomis taikomomis finansinėmis 
priemonėmis bei Europos investicijų 
banku; 

Or. en

Pakeitimas 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) prie Sutarties ekonominės ir 
socialinės sanglaudos tikslų pridėta ir
teritorinė sanglauda, todėl reikia atkreipti 
dėmesį į miestų, funkcinių geografinių ir 
subregioninių vietovių, kurios susiduria su 
specifinėmis geografinėmis arba 
demografinėmis problemomis, vaidmenį.
Todėl, siekiant geriau mobilizuoti vietos 
lygmens galimybes, reikia stiprinti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą ir 
sudaryti jai palankesnes sąlygas, 
nustatant visiems BSP fondams bendras 
taisykles ir glaudų koordinavimą. Labai 
svarbu, kad įgyvendinti vietos plėtros 
strategijas būtų patikėta vietos veiklos 
grupėms, atstovaujančioms 
bendruomenės interesams;

(21) teritorinė sanglauda yra pagrindinė 
priemonė ekonominei ir socialinei 
sanglaudai pasiekti, kaip numatyta 
Sutartyje, todėl reikia atkreipti dėmesį į 
miestų, miesto vietovių, funkcinių 
geografinių ir subregioninių vietovių, 
kurios susiduria su specifinėmis 
geografinėmis arba demografinėmis 
problemomis, vaidmenį. Todėl integruotas 
teritorinis požiūris, kaip nurodyta šio 
reglamento 99 straipsnyje, turėtų būti 
pagrindinė sėkmingo tvaraus tokių 
vietovių vystymosi ir tose vietovėse 
gyvenančių piliečių užimtumo, socialinės 
įtraukties bei gerovės užtikrinimo 
priemonė; 

Or. en

Pakeitimas 247
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) prie Sutarties ekonominės ir socialinės 
sanglaudos tikslų pridėta ir teritorinė 
sanglauda, todėl reikia atkreipti dėmesį į 
miestų, funkcinių geografinių ir 
subregioninių vietovių, kurios susiduria su 
specifinėmis geografinėmis arba 
demografinėmis problemomis, vaidmenį.
Todėl, siekiant geriau mobilizuoti vietos 
lygmens galimybes, reikia stiprinti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą ir 
sudaryti jai palankesnes sąlygas, nustatant 
visiems BSP fondams bendras taisykles ir 

(21) prie Sutarties ekonominės ir socialinės 
sanglaudos tikslų pridėta ir teritorinė 
sanglauda, todėl reikia atkreipti dėmesį į 
miestų, funkcinių geografinių ir 
subregioninių vietovių, kurios susiduria su 
specifinėmis geografinėmis arba 
demografinėmis problemomis, įskaitant 
įtampą tarp etninių grupių, vaidmenį.
Todėl, siekiant geriau mobilizuoti vietos 
lygmens galimybes, reikia stiprinti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą ir 
sudaryti jai palankesnes sąlygas, nustatant 
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glaudų koordinavimą. Labai svarbu, kad 
įgyvendinti vietos plėtros strategijas būtų 
patikėta vietos veiklos grupėms, 
atstovaujančioms bendruomenės 
interesams;

visiems BSP fondams bendras taisykles ir 
glaudų koordinavimą. Itin svarbus yra 
vietos suinteresuotųjų šalių gebėjimų 
stiprinimas. Labai svarbu, kad įgyvendinti 
vietos plėtros strategijas būtų patikėta 
vietos veiklos grupėms, atstovaujančioms 
bendruomenės interesams;

Or. en

Pakeitimas 248
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) prie Sutarties ekonominės ir socialinės 
sanglaudos tikslų pridėta ir teritorinė 
sanglauda, todėl reikia atkreipti dėmesį į 
miestų, funkcinių geografinių ir 
subregioninių vietovių, kurios susiduria su 
specifinėmis geografinėmis arba 
demografinėmis problemomis, vaidmenį. 
Todėl, siekiant geriau mobilizuoti vietos 
lygmens galimybes, reikia stiprinti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą ir 
sudaryti jai palankesnes sąlygas, nustatant 
visiems BSP fondams bendras taisykles ir 
glaudų koordinavimą. Labai svarbu, kad 
įgyvendinti vietos plėtros strategijas būtų 
patikėta vietos veiklos grupėms, 
atstovaujančioms bendruomenės 
interesams;

(21) prie Sutarties ekonominės ir socialinės 
sanglaudos tikslų pridėta ir teritorinė 
sanglauda, todėl reikia atkreipti dėmesį į 
miestų, funkcinių geografinių ir 
subregioninių vietovių, kurios susiduria su 
specifinėmis geografinėmis arba 
demografinėmis problemomis, ypač kalnų 
regionų, vaidmenį. Todėl, siekiant geriau 
mobilizuoti vietos lygmens galimybes, 
reikia stiprinti bendruomenės inicijuotą 
vietos plėtrą ir sudaryti jai palankesnes 
sąlygas, nustatant visiems BSP fondams 
bendras taisykles ir glaudų koordinavimą. 
Labai svarbu, kad įgyvendinti vietos 
plėtros strategijas būtų patikėta vietos 
veiklos grupėms, atstovaujančioms 
bendruomenės interesams;

Or. de

Pagrindimas

Kalnų regionai susiduria su gamtos nulemtais ypatingais iššūkiais. Jie turi kovoti su labai 
įvairiomis problemomis, pavyzdžiui, emigracija ir blogesnėmis ekonominėmis sąlygomis. 
Todėl šiuo atveju būtinas integruotas požiūris teikiant paramą iš struktūrinių fondų.
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Pakeitimas 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant geriau mobilizuoti vietos 
lygmens galimybes, reikia stiprinti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą ir 
sudaryti jai palankesnes sąlygas, 
nustatant visiems BSP fondams bendras 
taisykles ir glaudų koordinavimą. Labai 
svarbu, kad įgyvendinti vietos plėtros 
strategijas būtų patikėta vietos veiklos 
grupėms, atstovaujančioms 
bendruomenės interesams, įskaitant 
veikiančias LEADER grupes;

Or. en

Pakeitimas 250
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Europos Sąjunga turėtų remti naujų 
makroregionų strategijų, ypač Alpių 
makroregiono strategijos, kūrimą;

Or. de

Pagrindimas

Alpių regionas susiduria su ypatingais demografiniais ir gamtos nulemtais iššūkiais. 
Makroregionai yra tikslinga ir naudinga priemonė siekiant įveikti šiuos iššūkius tarptautiniu 
ir tarpvalstybiniu lygmenimis. Alpių makroregiono sukūrimas duotų didelių pranašumų vietos 
gyventojams.
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Pakeitimas 251
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) finansinės priemonės tampa vis 
svarbesnės, nes jomis stiprinamas fondų, 
kuriems taikomas BNR, poveikis, jomis 
galima suvienyti įvairių formų viešuosius ir 
privačiuosius išteklius, skirtus viešosios 
politikos tikslams remti, be to, jomis 
galima užtikrinti atsinaujinantį finansinių 
lėšų srautą strateginėms investicijoms, 
remiant ilgalaikes, tvarias investicijas ir 
stiprinant ES ekonominio augimo 
potencialą; 

Or. en

Pakeitimas 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) finansinės priemonės tampa vis 
svarbesnės, nes jomis stiprinamas BSP 
fondų poveikis, jomis galima suvienyti
įvairių formų viešuosius ir privačiuosius 
išteklius, skirtus viešosios politikos 
tikslams remti, ir dar todėl, kad taikant 
atsinaujinančio finansavimo formas 
užtikrinama, kad ši parama ilgesnį 
laikotarpį būtų tvaresnė. Kaip alternatyva 
bet kokiu atveju turi būti išsaugotas 
dotacijų teikimas, kuris turi būti patikėtas 
subjektams, veikiantiems vietoje, kad būtų 
naudojamas finansavimo derinys, 
geriausiai atitinkantis regiono poreikius; 

Or. en
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Pakeitimas 253
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) BSP fondų remiamos finansinės 
priemonės turėtų būti naudojamos 
konkretiems rinkos poreikiams tenkinti
ekonomiškai efektyviu būdu, laikantis 
programų tikslų ir neturėtų išstumti 
privataus finansavimo. Todėl sprendimas 
paramos priemones finansuoti naudojant 
finansines priemones turėtų būti priimamas 
remiantis ex ante analize; 

(23) fondų, kuriems taikomas BNR,
remiamos finansinės priemonės turėtų būti 
naudojamos rinkos nepakankamumo arba 
nepakankamai optimalios investavimo 
aplinkos problemoms spręsti, taip siekiant 
ekonomiškai efektyviu būdu tenkinti 
konkrečius rinkos poreikius, laikantis 
programų tikslų, ir tokios priemonės
neturėtų išstumti privataus finansavimo. 
Todėl sprendimas paramos priemones 
finansuoti naudojant finansines priemones 
turėtų būti priimamas remiantis ex ante
vertinimu, kurį atliekant turėtų būti 
tiesiogiai atsižvelgiama į vietos ir regionų 
investavimo poreikius ir galimybes, 
nustatomos privačiojo sektoriaus 
dalyvavimo galimybės, vertinama iš 
konkrečios finansinės priemonės 
gaunama papildoma nauda ir taip 
užtikrinama galimybė lanksčiai bei 
veiksmingai spręsti vystymosi problemas, 
su kuriomis susiduria Europos regionai;

Or. en

Pakeitimas 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) BSP fondų remiamos finansinės 
priemonės turėtų būti naudojamos 

(23) BSP fondų remiamos finansinės 
priemonės turėtų būti naudojamos 
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konkretiems rinkos poreikiams tenkinti 
ekonomiškai efektyviu būdu, laikantis 
programų tikslų ir neturėtų išstumti 
privataus finansavimo. Todėl sprendimas 
paramos priemones finansuoti naudojant 
finansines priemones turėtų būti priimamas 
remiantis ex ante analize;

konkretiems rinkos poreikiams tenkinti 
ekonomiškai efektyviu būdu, laikantis 
programų tikslų ir neturėtų išstumti 
privataus finansavimo. Todėl sprendimas 
paramos priemones finansuoti naudojant 
finansines priemones turėtų būti priimamas 
remiantis ex ante analize ir taikant 
atitinkamu lygmeniu demokratinę 
priežiūrą; 

Or. en

Pakeitimas 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) BSP fondų remiamos finansinės 
priemonės turėtų būti naudojamos 
konkretiems rinkos poreikiams tenkinti 
ekonomiškai efektyviu būdu, laikantis 
programų tikslų ir neturėtų išstumti 
privataus finansavimo. Todėl sprendimas 
paramos priemones finansuoti naudojant 
finansines priemones turėtų būti priimamas 
remiantis ex ante analize;

(23) BSP fondų remiamos finansinės 
priemonės turėtų būti naudojamos rinkos 
poreikiams tenkinti ir trūkumams šalinti 
veiksmingu ir ekonomiškai efektyviu 
būdu, laikantis programų tikslų ir neturėtų 
išstumti privataus finansavimo. Todėl 
sprendimas paramos priemones finansuoti 
naudojant finansines priemones turėtų būti 
priimamas remiantis ex ante analize;

Or. es

Pakeitimas 256
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) finansinės priemonės turėtų būti 
rengiamos ir įgyvendinamos taip, kad kuo 
labiau skatintų dalyvauti privačiojo 
sektoriaus investuotojus ir finansų įstaigas, 

(24) finansinės priemonės turėtų būti 
rengiamos ir įgyvendinamos taip, kad kuo 
labiau skatintų dalyvauti privačiojo 
sektoriaus investuotojus ir finansų įstaigas, 
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tinkamai pasidalijus riziką. Kad finansinės 
priemonės privačiajam sektoriui būtų 
pakankamai patrauklios, jos turi būti 
lanksčiai rengiamos ir įgyvendinamos. 
Todėl vadovaujančiosios institucijos turėtų 
pasirinkti tinkamiausias finansinių 
priemonių įgyvendinimo formas tikslinių 
regionų poreikiams tenkinti, laikydamosi 
atitinkamos programos tikslų;  

tinkamai pasidalijus riziką. Kad finansinės 
priemonės privačiajam sektoriui būtų 
pakankamai patrauklios, jos turi būti 
nesudėtingos, skatinančios, atnaujinamos 
ir lanksčiai rengiamos bei įgyvendinamos. 
Todėl vadovaujančiosios institucijos turėtų 
pasirinkti tinkamiausias finansinių 
priemonių įgyvendinimo formas tikslinių 
regionų poreikiams tenkinti, laikydamosi 
atitinkamos programos tikslų; 

Or. en

Pakeitimas 257
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) iš BSP fondų finansinėms 
priemonėms bet kuriuo metu išmokėti 
ištekliai turėtų atitikti iš anksto nustatyto, 
bet ne ilgesnio kaip dvejų metų laikotarpio 
sumą, kuri yra būtina suplanuotoms 
investicijoms įgyvendinti ir mokėjimams 
galutiniams gavėjams atlikti, įskaitant 
valdymo sąnaudas ir mokesčius, nustatytus 
pagal verslo planus ir grynųjų pinigų srautų 
prognozes;

(26) iš fondų, kuriems taikomas BNR,
finansinėms priemonėms bet kuriuo metu 
išmokėti ištekliai turėtų atitikti iš anksto 
nustatyto, bet ne ilgesnio kaip dvejų metų 
laikotarpio sumą, kuri yra būtina 
suplanuotoms investicijoms įgyvendinti ir 
mokėjimams galutiniams gavėjams atlikti, 
įskaitant valdymo sąnaudas ir mokesčius, 
nustatytus pagal verslo planus ir grynųjų 
pinigų srautų prognozes; 

Or. en

Pakeitimas 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) reikia nustatyti konkrečias taisykles 
dėl to, kokios sumos pripažįstamos 

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

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

Or. de

Pakeitimas 259
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) reikia nustatyti konkrečias taisykles 
dėl to, kokios sumos pripažįstamos 
tinkamomis finansuoti išlaidomis 
užbaigiant programas, siekiant užtikrinti, 
kad iš fondų, kuriems taikomas BNR,
sumokėtos sumos, įskaitant sumas valdymo 
sąnaudoms ir mokesčiams padengti, būtų 
veiksmingai panaudotos investicijoms ir 
mokėjimams galutiniams paramos 
gavėjams. Taip pat reikia nustatyti 
konkrečias taisykles dėl išteklių, 
priskiriamų prie fondų, kuriems taikomas 
BNR, paramos, pakartotinio panaudojimo, 
įskaitant perimtų išteklių naudojimą 
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užbaigus programas; užbaigus programas. Turėtų būti 
nustatytos valdymo institucijoms, 
valstybėms narėms ir Komisijai skirtos 
išsamios nuostatos dėl ataskaitų, susijusių 
su finansinėmis priemonėmis, teikimo. 
Valstybės narės prie metinės 
įgyvendinimo ataskaitos turėtų pridėti 
specialią veiksmų, kuriuose naudojamos 
finansinės priemonės, ataskaitą. 
Siekdama toliau didinti skaidrumą ir 
finansinių priemonių veiksmingumą, 
Komisija turėtų kasmet apibendrinti 
ataskaitose pateiktą informaciją apie 
finansinių priemonių naudojimą ir 
veiksmingumą įvairiuose fonduose, 
kuriems taikomas BNR, pagal teminius 
tikslus ir valstybes nares;

Or. en

Pakeitimas 260
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Komisija turėtų parengti konkrečius 
veiksmus, skirtus gerinti informacijos ir 
gerosios patirties apie finansinių 
priemonių naudojimą sklaidą, ir padėti 
stiprinti techninius finansinių priemonių 
taikymo ir valdymo pajėgumus valdymo 
institucijų, finansinių tarpininkų ir kitų 
susijusių subjektų lygmeniu, kad būtų 
pagerintas sėkmingas finansinių 
priemonių įgyvendinimas; 

Or. en

Pakeitimas 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) norint visais lygmenimis supaprastinti 
valdymo tvarką, reikia suderinti BSP fondų 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo procedūras. 
Svarbu užtikrinti, kad ataskaitų teikimo 
reikalavimai būtų proporcingi, tačiau taip 
pat būtų teikiama išsami informacija apie 
pažangą, padarytą sprendžiant pagrindinius 
klausimus, į kuriuos atsižvelgiama per 
peržiūrą. Todėl ataskaitų teikimo 
reikalavimai turėtų atitikti informacijos 
poreikius atitinkamais metais ir būti 
suderinti su veiklos rezultatų peržiūros 
laiku;

(29) norint visais lygmenimis supaprastinti 
valdymo tvarką, reikia suderinti BSP fondų 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo procedūras. 
Svarbu užtikrinti, kad ataskaitų teikimo 
reikalavimai būtų proporcingi, tačiau taip 
pat būtų teikiama išsami informacija apie 
pažangą, padarytą sprendžiant pagrindinius 
klausimus, į kuriuos atsižvelgiama per 
peržiūrą. Todėl ataskaitų teikimo 
reikalavimai turėtų atitikti informacijos 
poreikius;

Or. es

Pakeitimas 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) norint visais lygmenimis supaprastinti 
valdymo tvarką, reikia suderinti BSP fondų 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo procedūras. 
Svarbu užtikrinti, kad ataskaitų teikimo 
reikalavimai būtų proporcingi, tačiau taip 
pat būtų teikiama išsami informacija apie 
pažangą, padarytą sprendžiant pagrindinius 
klausimus, į kuriuos atsižvelgiama per 
peržiūrą. Todėl ataskaitų teikimo 
reikalavimai turėtų atitikti informacijos 
poreikius atitinkamais metais ir būti 
suderinti su veiklos rezultatų peržiūros 
laiku;

(29) norint visais lygmenimis supaprastinti 
valdymo tvarką, reikia suderinti BSP fondų 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo procedūras. 
Svarbu užtikrinti, kad ataskaitų teikimo 
reikalavimai būtų proporcingi, tačiau taip 
pat būtų teikiama išsami informacija apie 
pažangą, padarytą sprendžiant pagrindinius 
klausimus, į kuriuos atsižvelgiama per 
peržiūrą. Todėl ataskaitų teikimo
reikalavimai turėtų atitikti informacijos 
poreikius atitinkamais metais;

Or. fr
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Pakeitimas 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) kad būtų galima gerinti programų 
įgyvendinimo ir struktūros kokybę, ir 
nustatyti programų poveikį siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslų bei, 
kai tinkama, BVP ir užimtumo tikslų, 
reikia įvertinti BSP fondų teikiamos 
pagalbos veiksmingumą, efektyvumą ir 
poveikį. Turėtų būti nustatyti šios srities 
valstybių narių ir Komisijos 
įsipareigojimai;

(32) kad būtų galima gerinti programų 
įgyvendinimo ir struktūros kokybę, ir 
nustatyti programų poveikį siekiant 
Sąjungos tikslų, nustatytų Sutarties 
174 straipsnyje, bei, kai tinkama, BVP ir 
užimtumo tikslų, reikia įvertinti BSP fondų 
teikiamos pagalbos veiksmingumą, 
efektyvumą ir poveikį. Turėtų būti 
nustatyti šios srities valstybių narių ir 
Komisijos įsipareigojimai;

Or. fr

Pakeitimas 264
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) kad būtų galima gerinti programų 
įgyvendinimo ir struktūros kokybę, ir 
nustatyti programų poveikį siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslų bei, kai tinkama, 
BVP ir užimtumo tikslų, reikia įvertinti 
BSP fondų teikiamos pagalbos 
veiksmingumą, efektyvumą ir poveikį. 
Turėtų būti nustatyti šios srities valstybių 
narių ir Komisijos įsipareigojimai; 

(32) kad būtų galima gerinti programų 
įgyvendinimo ir struktūros kokybę, ir 
nustatyti programų poveikį siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslų bei, kai tinkama, 
BVP, užimtumo ir lyčių lygybės bei 
prieinamumo aspektų įtraukimo tikslų, 
reikia įvertinti BSP fondų teikiamos 
pagalbos veiksmingumą, efektyvumą ir 
poveikį. Turėtų būti nustatyti šios srities 
valstybių narių ir Komisijos 
įsipareigojimai; 

Or. en
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Pakeitimas 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
programos kokybę ir struktūrą, ir patikrinti, 
ar tikslai ir uždaviniai gali būti pasiekti, 
turėtų būti atliekamas veiksmų programos 
ex ante vertinimas;

(33) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
programos kokybę ir struktūrą, ir patikrinti, 
ar tikslai ir uždaviniai gali būti pasiekti, 
turėtų būti atliekamas veiksmų programos 
ex ante vertinimas. Kiekvienos programos 
ex ante vertinimas turėtų apimti šiame 
reglamente apibrėžtų horizontaliųjų 
principų – taikytinos ES ir nacionalinės 
teisės laikymosi, vyrų ir moterų lygybės 
bei nediskriminavimo principų skatinimo 
ir tvarus vystymosi – vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 266
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) už programos rengimą atsakinga 
institucija turėtų parengti vertinimo planą. 
Programavimo laikotarpiu 
vadovaujančiosios institucijos turėtų 
vykdyti programos veiksmingumo ir 
poveikio vertinimą. Apie vertinimo 
rezultatus turėtų būti pranešama stebėsenos 
komitetui ir Komisijai, kad šios galėtų į 
juos atsižvelgti sprendimuose dėl valdymo;

(34) už programos rengimą atsakinga 
institucija turėtų parengti vertinimo planą, 
visapusiškai atsižvelgdama į projektų ir 
programų valdymo problemas. 
Programavimo laikotarpiu 
vadovaujančiosios institucijos turėtų 
vykdyti programos veiksmingumo ir 
poveikio vertinimą. Apie vertinimo 
rezultatus turėtų būti pranešama stebėsenos 
komitetui ir Komisijai, kad šios galėtų į 
juos atsižvelgti sprendimuose dėl valdymo;

Or. en
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Pakeitimas 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) būtų naudinga nustatyti, kokių 
veiksmų galima imtis Komisijos ir 
valstybių narių iniciatyva, su BSP parama 
teikiant techninę pagalbą;

(36) būtų naudinga nustatyti, kokių 
veiksmų galima imtis Komisijos ir 
valstybių narių iniciatyva, su BSP parama 
teikiant techninę pagalbą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tinkamo lygio 
techninė pagalba būtų skiriama 
5 straipsnyje nurodytiems partneriams, 
siekiant palengvinti jų įsitraukimą ir
dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant 
partnerystės sutartis, taip pat visame 
programavimo procese. Techninė pagalba 
Komisijos iniciatyva turėtų skirta 
koordinavimo organizacijoms ir 
nevyriausybinėms organizacijoms, 
ekonominiams ir socialiniams 
partneriams bei tinklams ir asociacijoms, 
atstovaujančioms vietos, savivaldybių ir 
regionų valdžios institucijas ES lygmeniu 
sanglaudos politikos srityje;

Or. en

Pakeitimas 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant visoje Sąjungoje nustatyti 
vienodą ir objektyvią BSP fondų paramos 
įgyvendinimo tvarką, turėtų būti nustatytos 
išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio 
pradžios ir pabaigos datos. Siekiant 
palengvinti programų vykdymą, tikslinga 
nustatyti, kad išlaidų tinkamumo finansuoti 

(38) siekiant visoje Sąjungoje nustatyti 
vienodą ir objektyvią BSP fondų paramos 
įgyvendinimo tvarką, turėtų būti nustatytos 
išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio 
pradžios ir pabaigos datos. Siekiant 
palengvinti programų vykdymą, tikslinga 
nustatyti, kad išlaidų tinkamumo finansuoti 
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laikotarpis gali prasidėti anksčiau negu 
2014 m. sausio 1 d., jei atitinkama valstybė 
narė programą pateikia iki tos dienos. Tam, 
kad ES fondai būtų naudojami 
veiksmingai, o ES biudžetui kiltų mažesnė 
rizika, reikia nustatyti apribojimus dėl 
paramos pabaigtiems veiksmams;

laikotarpis gali prasidėti anksčiau negu 
2014 m. sausio 1 d., jei atitinkama valstybė 
narė programą pateikia iki tos dienos;

Or. es

Pakeitimas 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) siekiant užtikrinti BSP fondų 
intervencijos veiksmingumą, nešališkumą 
ir tvarų poveikį, turėtų būti numatytos 
nuostatos, kurios garantuotų, kad 
investicijos į verslą ir infrastruktūrą būtų 
ilgalaikės ir neleistų naudojantis BSP 
fondų parama įgyti nepagrįsto pranašumo. 
Patirtis rodo, kad tinkamas trumpiausias 
laikotarpis – penkeri metai, išskyrus tuos 
atvejus, kai valstybės pagalbos taisyklėse 
nurodyta kitaip. ESF remiamiems 
veiksmams ir veiksmams, pagal kuriuos 
neatliekama gamybinių investicijų arba 
investicijų į infrastruktūrą, reikėtų netaikyti 
bendrojo trukmės reikalavimo, išskyrus 
tuos atvejus, kai šie reikalavimai nustatyti 
pagal taikomas valstybės pagalbos 
taisykles, taip pat reikėtų jo netaikyti 
įnašams finansinėms priemonėms arba jų 
įnašams;

(41) siekiant užtikrinti BSP fondų 
intervencijos veiksmingumą, nešališkumą 
ir tvarų poveikį, turėtų būti numatytos 
nuostatos, kurios garantuotų, kad 
investicijos į verslą ir infrastruktūrą būtų 
ilgalaikės ir neleistų naudojantis BSP 
fondų parama įgyti nepagrįsto pranašumo. 
Patirtis rodo, kad tinkamas trumpiausias 
laikotarpis – dešimt metų, išskyrus tuos 
atvejus, kai valstybės pagalbos taisyklėse 
nurodyta kitaip. ESF remiamiems 
veiksmams ir veiksmams, pagal kuriuos 
neatliekama gamybinių investicijų arba 
investicijų į infrastruktūrą, reikėtų netaikyti 
bendrojo trukmės reikalavimo, išskyrus 
tuos atvejus, kai šie reikalavimai nustatyti 
pagal taikomas valstybės pagalbos 
taisykles, taip pat reikėtų jo netaikyti 
įnašams finansinėms priemonėms arba jų 
įnašams;

Or. de

Pagrindimas

Plg. 2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos Komisijos penktosios 
sanglaudos ataskaitos ir sanglaudos politikos strategijos po 2013 m. (2011/2035(INI) 77 dalį.
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Pakeitimas 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) Komisija, svarstydama didesnės 
negu 25 mln. EUR vertės projektus, turėtų 
turėti visą reikiamą informaciją, kad 
galėtų įvertinti, ar dėl fondų finansinio 
įnašo esamose gamybos vietose Europos
Sąjungoje labai sumažėtų darbo vietų, 
siekiant užtikrinti, kad Bendrijos 
finansavimu Europos Sąjungoje nebūtų 
remiamas gamybos perkėlimas;

Or. de

Pakeitimas 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
41 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de
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Pagrindimas

Plg. 2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos Komisijos penktosios 
sanglaudos ataskaitos ir sanglaudos politikos strategijos po 2013 m. (2011/2035(INI) 71 dalį.

Pakeitimas 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
41 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41c) bendrajame struktūrinių fondų 
reglamente turėtų būti numatyta aiški 
nuostata, kuria būtų neleidžiama ES 
paramos lėšomis finansuoti gamybos 
perkėlimo Europos Sąjungoje ir tokių 
investicijų tikrinimo riba būtų sumažinta 
iki 25 mln., didelėms įmonėms tiesioginė 
pagalba nebūtų teikiama, o veiklos 
trukmė apribota iki dešimt metų;

Or. de

Pagrindimas

Plg. 2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos Komisijos penktosios 
sanglaudos ataskaitos ir sanglaudos politikos strategijos po 2013 m. (2011/2035(INI) 71 dalį.

Pakeitimas 273
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) tam, kad valstybės narės galėtų 
tinkamai patikinti dėl BSP fondų teisėto ir 
tinkamo naudojimo, jos turėtų imtis 
reikiamų priemonių, kad užtikrintų tinkamą 
savo valdymo ir kontrolės sistemų 
struktūrą ir veikimą. Todėl reikėtų nustatyti 
valstybių narių įsipareigojimus dėl 

(42) tam, kad valstybės narės galėtų 
tinkamai patikinti dėl BSP fondų teisėto ir 
tinkamo naudojimo pagal tarptautinius 
projektų ir programų valdymo standartus, 
jos turėtų imtis reikiamų priemonių, kad 
užtikrintų tinkamą savo valdymo ir 
kontrolės sistemų struktūrą ir veikimą.
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programų valdymo ir kontrolės sistemų ir 
dėl Sąjungos teisės ir kitų pažeidimų 
prevencijos, nustatymo ir šalinimo;

Todėl šio reglamento straipsnyje taip pat 
reikėtų nustatyti valstybių narių 
įsipareigojimus dėl programų valdymo ir 
kontrolės sistemų ir dėl Sąjungos teisės ir 
kitų pažeidimų prevencijos, nustatymo ir 
šalinimo; 

Or. en

Pakeitimas 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą už programų veiksmų 
įgyvendinimą ir kontrolę pirmiausia turėtų 
būti atsakingos valstybės narės, 
naudodamosi savo valdymo ir kontrolės 
sistemomis. Siekiant veiksmingiau 
kontroliuoti veiksmų atranką ir 
įgyvendinimą bei valdymo ir kontrolės 
sistemų veikimą, reikėtų nustatyti 
vadovaujančiosios institucijos funkcijas;

(43) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą už programų veiksmų 
įgyvendinimą ir kontrolę pirmiausia turėtų 
būti atsakingos valstybės narės ir 
regioninės bei vietos valdžios institucijos, 
naudodamosi savo valdymo ir kontrolės 
sistemomis. Siekiant veiksmingiau 
kontroliuoti veiksmų atranką ir 
įgyvendinimą bei valdymo ir kontrolės 
sistemų veikimą, reikėtų nustatyti 
vadovaujančiosios institucijos funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą už programų veiksmų 
įgyvendinimą ir kontrolę pirmiausia turėtų 
būti atsakingos valstybės narės, 

(43) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą už programų veiksmų 
įgyvendinimą ir kontrolę turėtų būti 
bendrai atsakingos valstybės narės ir 
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naudodamosi savo valdymo ir kontrolės 
sistemomis. Siekiant veiksmingiau 
kontroliuoti veiksmų atranką ir 
įgyvendinimą bei valdymo ir kontrolės 
sistemų veikimą, reikėtų nustatyti 
vadovaujančiosios institucijos funkcijas;

paskirtos vietos bei regiono institucijos, 
naudodamosi savo valdymo ir kontrolės 
sistemomis. Siekiant veiksmingiau 
kontroliuoti veiksmų atranką ir 
įgyvendinimą bei valdymo ir kontrolės 
sistemų veikimą, reikėtų nustatyti 
vadovaujančiosios institucijos funkcijas;

Or. fr

Pakeitimas 276
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) siekiant užtikrinti tinkamą ex ante 
patikinimą dėl pagrindinių valdymo ir 
kontrolės sistemų sudarymo ir struktūros, 
valstybės narės turėtų paskirti 
akreditavimo instituciją, kuri būtų 
atsakinga už vadovaujančiosios ir 
kontrolės įstaigų akreditavimą ir 
akreditacijos panaikinimą;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) siekiant užtikrinti tinkamą ex ante 
patikinimą dėl pagrindinių valdymo ir 
kontrolės sistemų sudarymo ir struktūros, 
valstybės narės turėtų paskirti 
akreditavimo instituciją, kuri būtų 
atsakinga už vadovaujančiosios ir 
kontrolės įstaigų akreditavimą ir 

Išbraukta.
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akreditacijos panaikinimą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama išvengti, kad neatsirastų daugiau institucijų ir subjektų, dėl kurių valdymo ir 
kontrolės sistema taptų dar sudėtingesnė.

Pakeitimas 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) siekiant užtikrinti tinkamą ex ante 
patikinimą dėl pagrindinių valdymo ir 
kontrolės sistemų sudarymo ir struktūros, 
valstybės narės turėtų paskirti 
akreditavimo instituciją, kuri būtų 
atsakinga už vadovaujančiosios ir 
kontrolės įstaigų akreditavimą ir 
akreditacijos panaikinimą;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Ex ante vertinimą atlieka audito institucija; atlikusi jį, ji tinkamai apžvelgia valdymo ir 
kontrolės sistemą. EEB nori, kad veiktų kita ar ta pati įstaiga, kuri nustatytų 
vadovaujančiosios institucijos tvirtinimo tvarką. Tai reikštų, kad padidės administracinė 
našta, ir prieštarautų supaprastinimo procesui.

Pakeitimas 279
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) reikėtų nustatyti Komisijos 
įgaliojimus ir pareigas tikrinti veiksmingą 

(45) reikėtų nustatyti Komisijos 
įgaliojimus ir pareigas tikrinti veiksmingą 
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valdymo ir kontrolės sistemų veikimą bei 
reikalauti, kad valstybė narė imtųsi 
veiksmų. Be to, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai atlikti auditą, skirtą su 
patikimu finansų valdymu susijusiems 
klausimams, kad ji galėtų padaryti išvadas 
dėl fondų veiklos rezultatų;

valdymo ir kontrolės sistemų, įskaitant jų 
projektų ir programų valdymo pajėgumų 
vertinimo priemones, veikimą bei 
reikalauti, kad valstybė narė imtųsi 
veiksmų. Be to, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai atlikti auditą, skirtą su 
patikimu finansų valdymu susijusiems 
klausimams, kad ji galėtų padaryti išvadas 
dėl fondų veiklos rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 280
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) programų pradžioje suteikiant 
išankstinį finansavimą užtikrinama, kad 
valstybės narės turėtų išteklių teikti paramą 
paramos gavėjams programai įgyvendinti 
nuo pat jos patvirtinimo. Todėl reikėtų 
nustatyti pradinio išankstinio finansavimo 
sumų iš BSP fondų nuostatas. Pradinis 
išankstinis finansavimas turėtų būti visiškai 
patvirtinamas programos užbaigimo metu; 

(47) programų pradžioje suteikiant 
išankstinį finansavimą užtikrinama, kad 
valstybės narės turėtų išteklių teikti paramą 
ex ante paramos gavėjams programai 
įgyvendinti nuo pat jos įgyvendinimo 
pradžios, siekiant užtikrinti finansinį 
tvarumą paramos gavėjams naudojant 
jiems skirtas investicijas. Todėl reikėtų 
nustatyti pradinio išankstinio finansavimo 
sumų iš BSP fondų nuostatas. Pradinis 
išankstinis finansavimas turėtų būti visiškai 
patvirtinamas programos užbaigimo metu; 

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisija gali pasiūlyti valstybėms narėms išankstinio finansavimo 
lėšų, ji taip pat turėtų naudoti išankstinio finansavimo priemonę tam, kad galėtų vykdyti 
mokėjimus patvirtintų projektų paramos gavėjams, t. y. suteikti bendrovėms likvidaus kapitalo 
investicijoms daryti.

Pakeitimas 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) siekiant užtikrinti, kad bendrai iš 
Sąjungos biudžeto finansuojamos išlaidos 
kiekvienais finansiniais metais būtų 
naudojamos laikantis taikomų taisyklių, 
reikėtų nustatyti metinio sąskaitų 
patvirtinimo tvarką. Pagal šią tvarką 
akredituotos įstaigos dėl kiekvienos 
programos turėtų Komisijai pateikti 
valdymo patikinimo deklaraciją, 
patvirtintas metines sąskaitas, 
apibendrintą kontrolės ataskaitą ir 
nepriklausomo audito nuomonę bei 
kontrolės ataskaitą;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 282
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) siekiant užtikrinti, kad bendrai iš 
Sąjungos biudžeto finansuojamos išlaidos 
kiekvienais finansiniais metais būtų 
naudojamos laikantis taikomų taisyklių, 
reikėtų nustatyti metinio sąskaitų 
patvirtinimo tvarką. Pagal šią tvarką 
akredituotos įstaigos dėl kiekvienos 
programos turėtų Komisijai pateikti 
valdymo patikinimo deklaraciją, 
patvirtintas metines sąskaitas, 
apibendrintą kontrolės ataskaitą ir
nepriklausomo audito nuomonę bei 
kontrolės ataskaitą;

(49) siekiant užtikrinti, kad bendrai iš 
Sąjungos biudžeto finansuojamos išlaidos 
kiekvienais finansiniais metais būtų 
naudojamos laikantis taikomų taisyklių, 
reikėtų nustatyti metinio sąskaitų 
patvirtinimo tvarką. Pagal šią tvarką turėtų 
būti numatyta pateikti nepriklausomo 
audito nuomonę bei kontrolės ataskaitą;

Or. de
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Pakeitimas 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) siekiant užtikrinti, kad bendrai iš 
Sąjungos biudžeto finansuojamos išlaidos 
kiekvienais finansiniais metais būtų 
naudojamos laikantis taikomų taisyklių, 
reikėtų nustatyti metinio sąskaitų 
patvirtinimo tvarką. Pagal šią tvarką 
akredituotos įstaigos dėl kiekvienos 
programos turėtų Komisijai pateikti 
valdymo patikinimo deklaraciją, 
patvirtintas metines sąskaitas, 
apibendrintą kontrolės ataskaitą ir 
nepriklausomo audito nuomonę bei 
kontrolės ataskaitą; 

(49) siekiant užtikrinti, kad bendrai iš 
Sąjungos biudžeto finansuojamos išlaidos 
kiekvienais finansiniais metais būtų 
naudojamos laikantis taikomų taisyklių, 
reikėtų nustatyti metinio sąskaitų 
patvirtinimo tvarką;

Or. en

Pakeitimas 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) siekiant sustiprinti finansinę drausmę, 
tikslinga nustatyti tvarką, kuria būtų 
panaikinama bet kokia biudžetinio 
įsipareigojimo pagal programą dalis, visų 
pirma, jei konkretus įsipareigojimas dėl 
sumos gali būti nepanaikintas, ypač kai 
įgyvendinimas vėluoja dėl aplinkybių, 
kurios nuo atitinkamos šalies nepriklauso, 
yra neįprastos arba jų neįmanoma 
numatyti, o jų pasekmių neįmanoma 
išvengti, nepaisant parodytų pastangų;

(51) siekiant sustiprinti finansinę drausmę, 
tikslinga nustatyti tvarką, kuria būtų 
panaikinama bet kokia biudžetinio 
įsipareigojimo pagal programą dalis, visų 
pirma, jei konkretus įsipareigojimas dėl 
sumos gali būti nepanaikintas, ypač kai 
įgyvendinimas vėluoja dėl aplinkybių, 
kurios nuo atitinkamos šalies nepriklauso, 
yra neįprastos arba jų neįmanoma 
numatyti, o jų pasekmių neįmanoma 
išvengti, nepaisant parodytų pastangų. Jei 
valstybės narės finansinė padėtis sunki, 
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jos prašymu Komisija turėtų galėti perimti 
lėšų administravimą ir parengti konkrečią 
programą, kuria visų pirma būtų 
skatinamas tos valstybės narės 
ekonomikos augimas;

Or. de

Pakeitimas 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) reikia nustatyti papildomas bendrąsias 
nuostatas dėl fondų veikimo. Visų pirma, 
siekiant padidinti jų papildomą naudą ir 
geriau jais prisidėti prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos prioritetų įgyvendinimo, šių 
fondų veikimo principai turėtų būti 
supaprastinti ir sutelkti į investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
bei Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslus;

(52) reikia nustatyti papildomas bendrąsias 
nuostatas dėl fondų veikimo. Visų pirma, 
siekiant padidinti jų papildomą naudą ir 
geriau jais prisidėti prie ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ir
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos prioritetų įgyvendinimo, 
šių fondų veikimo principai turėtų būti 
supaprastinti ir sutelkti į investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
bei Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslus; 

Or. en

Pakeitimas 286
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

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 

(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 
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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;

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, kurie 2007–2013 m. laikotarpiu 
buvo remiami pagal konvergencijos tikslą, 
įskaitant regionus, kurie per šį laikotarpį 
buvo remiami kaip regionai, kuriems 
parama bus laipsniškai panaikinama, 
kaip apibrėžta 2006 m. liepos 11 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, 
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo bei panaikinančio Reglamentą 
(EB) Nr. 1260/1999,1 8 straipsnio 1 dalyje, 
ir kurių BVP vienam gyventojui per 2007–
2013 m. laikotarpį 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;

_________________
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.

Or. de

Pagrindimas

Ir tie regionai, kurie šiuo metu (2007–2013 m.) remiami pagal konvergencijos tikslą kaip 
regionai, kuriems parama bus laipsniškai panaikinama, turi galėti pasinaudoti apsaugine 
išlyga, tai yra gauti bent du trečdalius šiuo metu teikiamos paramos. Turi būti aiškiai 
nurodyta, kad ši nuostata taikoma visiems regionams, įskaitant regionus, kuriems parama bus 
laipsniškai panaikinama, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 
1 dalyje, kuriems bus netaikomas konvergencijos tikslas, kad būtų galima konsoliduoti tai, kas 
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pasiekta.

Pakeitimas 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

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, 
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-27vidurkio ir regionuose, 
kuriuose šiuo metu vykdomos laipsniško 
paramos nutraukimo priemonės, 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; 

Or. en
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Pakeitimas 288
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

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, 
regionai, kurie atitiko kriterijus 
finansavimui gauti pagal konvergencijos 
tikslą, apibrėžtą Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 5 straipsnio 1 dalyje ir
kurių BVP vienam gyventojui viršija
75 proc. ES-27 vidurkio, taip pat regionai, 
kurie atitiko kriterijus finansavimui gauti 
pagal pereinamojo laikotarpio paramos 
nuostatą, apibrėžtą Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 1 dalyje,
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; 

Or. en
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Pakeitimas 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

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 ir labiau išsivysčiusiems 
regionams pagal jų bendrojo vidaus 
produkto (BVP) vienam gyventojui santykį 
su ES vidurkiu. Siekiant užtikrinti ilgalaikį 
investicijų iš struktūrinių fondų tvarumą, 
visi regionai, kurie 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo remiami pagal 
konvergencijos tikslą, taigi įskaitant 
regionus, kurie per šį laikotarpį buvo 
remiami kaip regionai, kuriems parama 
bus laipsniškai panaikinama, kaip 
apibrėžta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1083/2006, 
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo bei panaikinančio Reglamentą 
(EB) Nr. 1260/1999,1 8 straipsnio 1 dalyje, 
ir 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;
_________________
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.



PE489.656v01-00 84/171 AM\903190LT.doc

LT

Or. de

Pakeitimas 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

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 
dabartinį 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 siekti Europos regionų 
ekonomikos augimo bei socialinės 
sanglaudos pažangos, 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, siekiant 
įtvirtinti pasiektą vystymosi lygį. 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. Norint parodyti faktinį 
krizės poveikį, būtina peržiūrėti 
naudojamus ekonominius duomenis, taip 
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pat įvesti naujus kriterijus, pavyzdžiui, 
nedarbo lygio kriterijų, kad būtų skirta 
sanglaudos politikos lėšų, ir įvesti 
koregavimo sąlygą, pagal kurią būtų 
galima tam tikru laikotarpiu regionų 
kategoriją peržiūrėti atsižvelgiant į 
esminius regiono padėties pokyčius taip, 
kad regionas galėtų gauti didesnę
paramą, jeigu jo padėtis būtų santykinai 
pablogėjusi;

Or. es

Pagrindimas

Ekonominiai duomenys, naudojami siekiant regionų lygmeniu skirti sanglaudos politikos lėšų, 
yra galutiniai turimi duomenys ir patikimai neatspindi krizės poveikio. Todėl būtina numatyti 
koregavimo sąlygą, pagal kurią būtų galima tam tikru laikotarpiu regionų kategoriją 
peržiūrėti atsižvelgiant į esminius jo padėties pokyčius taip, kad regionas galėtų gauti didesnę 
paramą, jeigu jo padėtis būtų santykinai pablogėjusi

Pakeitimas 291
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

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

(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, kurie 2007–2013 m. laikotarpiu 
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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;

buvo remiami pagal konvergencijos tikslą 
ir 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;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti nepagrįstų sunkumų ir statistinių iškreipimų, reikalinga pereinamoji 
nuostata.

Pakeitimas 292
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

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 

(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 
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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;

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. Atsižvelgiant į jų socialinę ir 
ekonominę padėtį ir papildomas išlaidas, 
patiriamas dėl jų atokumo ir izoliuotumo, 
atokiausi regionai turi būti laikomi 
mažiau išsivysčiusiais regionais ir gauti 
išmokas, kad būtų kompensuojami šie 
trūkumai; 

Or. pt

Pagrindimas

Dėl atokiausių regionų gamtinių suvaržymų juos itin lėtai diegiamos svarbios investicijos, 
reikalingos jiems įvairiose srityse. Todėl svarbu, kad jie būtų laikomi mažiau išsivysčiusiais 
regionais ir gautų lėšų iš struktūrinių fondų 2014–2020 m. laikotarpiu, kad būtų 
kompensuojami šie trūkumai.

Pakeitimas 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
55 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55a) prioritetinei krypčiai taikoma fondų 
bendro finansavimo norma gali būti 
moduliuojama atsižvelgiant į vietoves, 
kuriose susiduriama su didelėmis ir 
nuolatinėmis gamtinėmis arba 
demografinėmis kliūtimis, t. y. salose 
esančios valstybės narės, kurios atitinka 
Sanglaudos fondo finansavimo 
reikalavimus, ir kitos salos, išskyrus salas, 
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kuriose yra valstybės narės sostinė arba 
kurias su pagrindine valstybės teritorija 
jungia nuolatinė jungtis; kalnuotos 
vietovės, apibrėžtos valstybės narės 
nacionalinės teisės aktuose; retai ir labai 
retai apgyvendintos vietovės kuriose 
susiduriama su didelėmis demografinėmis 
kliūtimis; 

Or. en

Pakeitimas 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) turėtų būti nustatyti objektyvūs 
kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatomi 
paramos iš fondų reikalavimus atitinkantys 
regionai ir vietovės. Šiuo tikslu Sąjungos 
lygmeniu nustatant regionus ir vietoves 
reikėtų taikyti bendrą 2003 m. gegužės 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro 
teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo 
nustatytą regionų klasifikavimo sistemą;

(55) turėtų būti nustatyti objektyvūs 
kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatomi 
paramos iš fondų reikalavimus atitinkantys 
regionai ir vietovės. Šiuo tikslu Sąjungos 
lygmeniu nustatant regionus ir vietoves 
reikėtų taikyti bendrą 2003 m. gegužės 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro 
teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo 
nustatytą regionų klasifikavimo sistemą. 
Sudaroma galimybė pritaikyti šią 
klasifikavimo sistemą tam tikroms sritims, 
pvz., salų regionams; 

Or. en

Pakeitimas 295
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) turėtų būti nustatyti objektyvūs 
kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatomi 
paramos iš fondų reikalavimus atitinkantys 
regionai ir vietovės. Šiuo tikslu Sąjungos 
lygmeniu nustatant regionus ir vietoves 
reikėtų taikyti bendrą 2003 m. gegužės 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro 
teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo 
nustatytą regionų klasifikavimo sistemą;

(55) turėtų būti nustatyti objektyvūs 
kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatomi 
paramos iš fondų reikalavimus atitinkantys 
regionai ir vietovės. Šiuo tikslu Sąjungos 
lygmeniu nustatant regionus ir vietoves 
reikėtų taikyti bendrą 2003 m. gegužės 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro 
teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo 
nustatytą regionų klasifikavimo sistemą. 
Turėtų būti parengta sistema, skirta 
nustatyti regionus, kurie pasižymi
dideliais regionų vidaus skirtumais ir 
kuriuose vyrauja skurdas, o siekiant šiuos
skirtumus panaikinti, taip pat išvengti
galinčios kilti socialinės įtampos, įtampos 
dėl su skurdu susijusių problemų arba 
įtampos tarp etninių grupių, turi būti 
naudojamos fondų lėšos;

Or. en

Pakeitimas 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) turėtų būti nustatyti objektyvūs 
kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatomi 
paramos iš fondų reikalavimus atitinkantys 
regionai ir vietovės. Šiuo tikslu Sąjungos 
lygmeniu nustatant regionus ir vietoves 
reikėtų taikyti bendrą 2003 m. gegužės 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro 
teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo 
nustatytą regionų klasifikavimo sistemą;

(55) turėtų būti nustatyti objektyvūs 
kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatomi 
paramos iš fondų reikalavimus atitinkantys 
regionai ir vietovės. Šiuo tikslu Sąjungos 
lygmeniu nustatant regionus ir vietoves 
reikėtų taikyti bendrą 2003 m. gegužės 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro 
teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo 
nustatytą regionų klasifikavimo sistemą. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
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regionams, kurie kenčia dėl rimtų ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
sunkumų, pvz., regionams, kuriuose labai 
mažas gyventojų tankis, taip pat salų, 
pasienio ir kalnų regionams, atsižvelgiant 
į tai, kad šie teritoriniai ypatumai
nebūtinai atitinka šiuo metu pagal NUTS 
klasifikatorių pateiktą suskirstymą; 

Or. en

Pakeitimas 297
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) norėdama nustatyti tinkamą finansinę 
programą, Komisija įgyvendinimo aktais 
turėtų objektyviai ir skaidriai kiekvieniems 
metams paskirstyti preliminarius turimus 
įsipareigojimų asignavimus, siekdama 
daugiausia dėmesio skirti atsiliekančio 
vystymosi regionams ir pereinamojo 
laikotarpio paramą gaunantiems 
regionams;

(56) norėdama nustatyti tinkamą finansinę 
programą, Komisija įgyvendinimo aktais 
turėtų objektyviai ir skaidriai kiekvieniems 
metams paskirstyti preliminarius turimus 
įsipareigojimų asignavimus, siekdama 
daugiausia dėmesio skirti atsiliekančio 
vystymosi regionams ir pereinamojo 
laikotarpio paramą gaunantiems 
regionams, taip pat tiems regionams, kurie 
pasižymi dideliais regionų vidaus 
skirtumais, keliančiais socialinę įtampą,
įtampą dėl su skurdu susijusių problemų 
arba įtampą tarp etninių grupių;

Or. en

Pakeitimas 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
57 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57a) Sanglaudos fondo lėšomis turi būti 
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remiami infrastruktūros projektai, 
numatyti […] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. [...]/2012 dėl 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
nustatymo; bendra XX EUR suma turi 
būti naudojama tik valstybių narių, 
atitinkančių reikalavimus finansavimui iš 
Sanglaudos fondo gauti, reikmėms, ir turi 
būti taikomos Sanglaudos fondo 
nustatytos bendro finansavimo normos. 
Projektų atranka turi būti vykdoma 
laikantis tikslų ir kriterijų, nustatytų 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 dėl 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
nustatymo 11 straipsnyje; tačiau iki 
2016 m. gruodžio 31 d. projektai, 
atitinkantys reikalavimus finansavimui 
gauti, turi būti atrenkami atsižvelgiant į 
nacionalines dotacijas, kurios iš 
Sanglaudos fondo pervestos Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei.

Or. es

Pagrindimas

Būtinas pereinamasis trejų metų laikotarpis, kuriuo būtų teikiamos dotacijos, reikalingos 
siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės naudotųsi turimomis Komisijos pagalbos 
priemonėmis.

Pakeitimas 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) reikia nustatyti ribas, kiek šių išteklių 
galima skirti investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą, ir patvirtinti 
objektyvius jų paskirstymo regionams ir 
valstybėms narėms kriterijus. Siekiant 
paskatinti būtiną spartesnę transporto ir 
energetikos infrastruktūros, taip pat 
informacinių ir ryšių technologijų plėtrą 

(57) reikia nustatyti ribas, kiek šių išteklių 
galima skirti investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą, ir patvirtinti 
objektyvius jų paskirstymo regionams ir 
valstybėms narėms kriterijus. Laikantis
skurdo mažinimo pagrindinio tikslo, 
įgyvendinant paramos maisto produktais 
programą reikia daugiau dėmesio skirti 
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visoje Sąjungoje, turėtų būti nustatyta 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė. 
Valstybei narei skiriami metiniai fondų 
asignavimai ir iš Sanglaudos fondo 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei, 
o po to – valstybei narei pervedami 
metiniai asignavimai turėtų būti skiriami 
laikantis viršutinės ribos, kuri būtų 
nustatoma atsižvelgiant į tos valstybės 
narės pajėgumą panaudoti tuos 
asignavimus. Be to, laikantis skurdo 
mažinimo pagrindinio tikslo, įgyvendinant 
paramos maisto produktais programą reikia 
daugiau dėmesio skirti skurstantiems 
gyventojams, siekiant skatinti Sąjungos 
socialinę įtrauktį ir darnų vystymąsi.
Numatyta išteklių pervedimo šiai 
priemonei tvarka, užtikrinanti, kad tie 
ištekliai bus sudaryti iš ESF asignavimų, 
numačius atitinkamai sumažinti mažiausią 
struktūrinių fondų paramos, kuri turi būti 
skiriama ESF kiekvienoje šalyje, 
procentinę dalį;

skurstantiems gyventojams, siekiant 
skatinti Sąjungos socialinę įtrauktį ir darnų 
vystymąsi. Numatyta išteklių pervedimo 
šiai priemonei tvarka, užtikrinanti, kad tie 
ištekliai bus sudaryti iš ESF asignavimų, 
numačius atitinkamai sumažinti mažiausią 
struktūrinių fondų paramos, kuri turi būti 
skiriama ESF kiekvienoje šalyje, 
procentinę dalį; 

Or. en

Pakeitimas 300
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 302
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
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Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Veiklos lėšų rezervo įsteigimas gali turėti neigiamą poveikį, nes paskatintų valstybes nares ir 
vietos valdžios institucijas, siekiant gauti papildomų dotacijų, nusistatyti kuklius tikslus, 
mažai susijusius su naujovių diegimu.

Pakeitimas 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 305
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 308
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai neturėtų
būti perkeliami tarp mažiau išsivysčiusių, 
pereinamojo laikotarpio ir labiau 
išsivysčiusių regionų, išskyrus tinkamai 
pagrįstas aplinkybes, susijusias su vieno 
arba kelių teminių tikslų įgyvendinimu, ir 
ne daugiau kaip 2 proc. viso tos 
kategorijos regionui skirto asignavimo;

(59) dėl fondų tam tikromis sąlygomis
ištekliai gali būti perkeliami tarp mažiau 
išsivysčiusių, pereinamojo laikotarpio ir 
labiau išsivysčiusių regionų;

Or. de

Pagrindimas

Turi būti numatyta galimybė perskirstyti lėšas šalies viduje tarp įvairių kategorijų, pvz., 
federacinės žemės viduje, siekiant išvengti didelio atotrūkio.

Pakeitimas 309
Nuno Teixeira
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Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai neturėtų 
būti perkeliami tarp mažiau išsivysčiusių, 
pereinamojo laikotarpio ir labiau 
išsivysčiusių regionų, išskyrus tinkamai 
pagrįstas aplinkybes, susijusias su vieno 
arba kelių teminių tikslų įgyvendinimu, ir 
ne daugiau kaip 2 proc. viso tos 
kategorijos regionui skirto asignavimo;

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai neturėtų 
būti perkeliami tarp mažiau išsivysčiusių, 
pereinamojo laikotarpio ir labiau 
išsivysčiusių regionų;

Or. pt

Pagrindimas

Regionams jau numatytas konkretus finansinį paketas, todėl neturėtų būti galima perkelti
lėšas tarp regionų, ypač kai pagrindiniai paramos gavėjai yra labiau išsivystę regionai, nes 
tai nenaudinga mažiau išsivysčiusiems regionams. Akivaizdu, kad minėtas neigiamas poveikis 
nepadės stiprinti ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, kaip nurodyta Sutarties 
174 straipsnyje. Šis pakeitimas suderintas su 85 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 310
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai neturėtų 
būti perkeliami tarp mažiau išsivysčiusių, 
pereinamojo laikotarpio ir labiau 
išsivysčiusių regionų, išskyrus tinkamai 
pagrįstas aplinkybes, susijusias su vieno 
arba kelių teminių tikslų įgyvendinimu, ir 
ne daugiau kaip 2 proc. viso tos kategorijos 
regionui skirto asignavimo;

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai neturėtų 
būti perkeliami tarp mažiau išsivysčiusių, 
pereinamojo laikotarpio ir labiau 
išsivysčiusių regionų, išskyrus tinkamai 
pagrįstas aplinkybes, susijusias su vieno 
arba kelių teminių tikslų įgyvendinimu, ir 
ne daugiau kaip 5 proc. viso tos kategorijos 
regionui skirto asignavimo;
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Or. en

Pakeitimas 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai neturėtų 
būti perkeliami tarp mažiau išsivysčiusių, 
pereinamojo laikotarpio ir labiau 
išsivysčiusių regionų, išskyrus tinkamai 
pagrįstas aplinkybes, susijusias su vieno 
arba kelių teminių tikslų įgyvendinimu, ir 
ne daugiau kaip 2 proc. viso tos kategorijos 
regionui skirto asignavimo;

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai neturėtų 
būti perkeliami tarp mažiau išsivysčiusių ir 
labiau išsivysčiusių regionų, išskyrus 
tinkamai pagrįstas aplinkybes, susijusias su 
vieno arba kelių teminių tikslų 
įgyvendinimu, ir ne daugiau kaip 2 proc. 
viso tos kategorijos regionui skirto 
asignavimo;

Or. de

Pakeitimas 312
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai neturėtų 
būti perkeliami tarp mažiau išsivysčiusių, 
pereinamojo laikotarpio ir labiau 
išsivysčiusių regionų, išskyrus tinkamai 
pagrįstas aplinkybes, susijusias su vieno 
arba kelių teminių tikslų įgyvendinimu, ir 
ne daugiau kaip 2 proc. viso tos kategorijos 
regionui skirto asignavimo;

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai neturėtų 
būti perkeliami tarp mažiau išsivysčiusių, 
pereinamojo laikotarpio ir labiau 
išsivysčiusių regionų, išskyrus tinkamai 
pagrįstas aplinkybes, susijusias su vieno 
arba kelių teminių tikslų įgyvendinimu, ir 
ne daugiau kaip 6 proc. viso tos kategorijos 
regionui skirto asignavimo;

Or. en
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Pakeitimas 313
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59a) patirtis, įgyta įgyvendinant 
dabartinę finansinę programą, rodo, kad 
sanglaudos lėšų asignavimams reikia ir 
toliau taikyti 4 proc. BVP apribojimo 
tarifą; 

Or. en

Pakeitimas 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) kad būtų užtikrintas realus ekonominis 
poveikis, pagal šio reglamento sąlygas 
fondų parama neturėtų būti teikiama vietoj 
valstybių narių viešųjų išlaidų arba 
lygiaverčių struktūrinių išlaidų. Be to, 
siekiant užtikrinti, kad teikiant struktūrinių 
fondų paramą būtų atsižvelgiama į platesnę 
ekonominę aplinką, viešųjų išlaidų lygis 
turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 
bendras makroekonomines sąlygas, 
kuriomis teikiamas finansavimas, remiantis 
valstybių narių kasmet pagal 1997 m. 
liepos 7 d. Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 
dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir 
ekonominės politikos priežiūros bei 
koordinavimo teikiamose stabilumo ir 
konvergencijos programose nustatytais 
rodikliais. Komisijai tikrinant, kaip 
taikomas papildomumo principas, 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 

(60) kad būtų užtikrintas realus ekonominis 
poveikis, pagal šio reglamento sąlygas 
fondų parama neturėtų būti teikiama vietoj 
valstybių narių viešųjų išlaidų arba 
lygiaverčių struktūrinių išlaidų. Be to, 
siekiant užtikrinti, kad teikiant struktūrinių 
fondų paramą būtų atsižvelgiama į platesnę 
ekonominę aplinką, viešųjų išlaidų lygis 
turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į 
bendras makroekonomines sąlygas, 
kuriomis teikiamas finansavimas, remiantis 
valstybių narių kasmet pagal 1997 m. 
liepos 7 d. Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 
dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir 
ekonominės politikos priežiūros bei 
koordinavimo teikiamose stabilumo ir 
konvergencijos programose nustatytais 
rodikliais. Komisijos tikrinimas, kaip 
taikomas papildomumo principas, turėtų 
apimti visus regionus;
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valstybėms narėms, kurių mažiau 
išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose gyvena ne mažiau 
kaip 15 proc. gyventojų, dėl jiems 
skiriamų finansinių išteklių dydžio;

Or. de

Pagrindimas

Plg. 2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos Komisijos penktosios 
sanglaudos ataskaitos ir sanglaudos politikos strategijos po 2013 m. (2011/2035(INI) 1 dalį.

Pakeitimas 315
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) būtinos papildomos fondų remiamų 
veiksmų programų programavimo, 
valdymo, stebėsenos ir kontrolės nuostatos. 
Veiksmų programose turėtų būti nustatytos 
teminius tikslus atitinkančios prioritetinės 
kryptys, išdėstytas nuoseklus intervencijos 
loginis pagrindas nustatytiems vystymosi 
poreikiams tenkinti ir pateikiamas veiklos 
rezultatų vertinimo planas. Jas taip pat 
turėtų sudaryti kitos sudedamosios dalys, 
būtinos efektyviam ir veiksmingam tų 
fondų paramos įgyvendinimui užtikrinti;

(61) būtinos papildomos fondų remiamų 
veiksmų programų programavimo, 
valdymo, stebėsenos, ataskaitų teikimo 
metodikos, projektų ir programų valdymo 
tvarkos ir kontrolės nuostatos. Veiksmų 
programose turėtų būti nustatytos teminius 
tikslus atitinkančios prioritetinės kryptys, 
išdėstytas nuoseklus intervencijos loginis 
pagrindas nustatytiems vystymosi 
poreikiams tenkinti ir pateikiamas veiklos 
rezultatų vertinimo planas. Jas taip pat 
turėtų sudaryti kitos sudedamosios dalys, 
būtinos efektyviam ir veiksmingam tų 
fondų paramos įgyvendinimui užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis



AM\903190LT.doc 101/171 PE489.656v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) būtinos papildomos fondų remiamų 
veiksmų programų programavimo, 
valdymo, stebėsenos ir kontrolės nuostatos. 
Veiksmų programose turėtų būti nustatytos 
teminius tikslus atitinkančios prioritetinės 
kryptys, išdėstytas nuoseklus intervencijos 
loginis pagrindas nustatytiems vystymosi 
poreikiams tenkinti ir pateikiamas veiklos 
rezultatų vertinimo planas. Jas taip pat 
turėtų sudaryti kitos sudedamosios dalys, 
būtinos efektyviam ir veiksmingam tų 
fondų paramos įgyvendinimui užtikrinti;

(61) būtinos papildomos fondų remiamų 
veiksmų programų programavimo, 
valdymo, stebėsenos ir kontrolės nuostatos. 
Veiksmų programose turėtų būti nustatytos 
teminius tikslus ir šiame reglamente 
apibrėžtus horizontaliuosius principus –
taikytinos ES ir nacionalinės teisės 
laikymasis, vyrų ir moterų lygybės bei 
nediskriminavimo skatinimas ir tvarus 
vystymasis – atitinkančios prioritetinės 
kryptys, išdėstytas nuoseklus intervencijos 
loginis pagrindas nustatytiems vystymosi 
poreikiams tenkinti ir pateikiamas veiklos 
rezultatų vertinimo planas. Jas taip pat 
turėtų sudaryti kitos sudedamosios dalys, 
būtinos efektyviam ir veiksmingam tų 
fondų paramos įgyvendinimui užtikrinti; 

Or. en

Pakeitimas 317
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) siekiant padidinti papildomumą ir 
supaprastinti įgyvendinimą, reikėtų 
numatyti galimybes derinti SF ir ERPF 
paramą su ESF parama bendrose veiksmų 
programose pagal ekonomikos augimo ir 
darbo vietų kūrimo tikslą; 

(62) siekiant padidinti papildomumą ir 
supaprastinti paramos gavėjams prieigą 
prie struktūrinių fondų bei paskesnį 
projektų įgyvendinimą, reikėtų numatyti 
galimybes skatinti daugiapakopio valdymo 
metodą, derinant SF ir ERPF paramą su 
ESF parama bendrose veiksmų programose 
pagal ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo tikslą;

Or. pt

Pagrindimas

Daugiapakopio valdymo metodas sudarys sąlygas su projekto vystymo planu susijusiam 
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paramos gavėjui pateikti tik vieną paraišką dėl finansavimo iš ERPF, SF arba ESF įvairioms 
investicijoms, kurias jis ketina daryti. Šis metodas turėtų palengvinti projektų rengimą ir 
įgyvendinimą, be to, ji taikant paramos gavėjams nebereikės teikti kelių paraiškų pagal 
konkrečias finansavimo programas.

Pakeitimas 318
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) norint suteikti valstybėms narėms 
galimybę įgyvendinti dalį veiksmų 
programos taikant rezultatais pagrįstą 
metodą, būtų naudinga numatyti bendrus 
veiksmų planus, kurie būtų sudaryti iš 
paramos gavėjo veiksmų, įgyvendintinų 
norint prisidėti prie veiksmų programos 
tikslų. Kad kryptingas fondų rezultatų 
siekis būtų įgyvendinamas paprasčiau ir 
patikimiau, šie bendri veiksmų planai 
turėtų būti valdomi tik laikantis bendrai 
nustatytų orientyrų, našumo ir rezultatų, 
nustatytų Komisijos sprendime, kuriuo 
patvirtinamas bendras veiksmų planas. Be 
to, bendro veiksmų plano kontrolė ir 
auditas taip pat turėtų būti susiję tik su tų 
orientyrų, našumo ir rezultatų pasiekimu. 
Todėl reikia nustatyti bendrų veiksmų 
planų rengimo, turinio, tvirtinimo, finansų 
valdymo ir kontrolės taisykles;

(64) norint suteikti valstybėms narėms 
galimybę įgyvendinti dalį veiksmų 
programos taikant rezultatais pagrįstą 
metodą, būtų naudinga numatyti bendrus 
veiksmų planus, kurie būtų sudaryti iš 
paramos gavėjo veiksmų, įgyvendintinų 
norint prisidėti prie veiksmų programos 
tikslų. Kad kryptingas fondų rezultatų 
siekis būtų įgyvendinamas paprasčiau ir 
patikimiau, šie bendri veiksmų planai 
turėtų būti valdomi tik laikantis bendrai 
nustatytų projekto valdymo orientyrų, 
našumo ir rezultatų, nustatytų Komisijos 
sprendime, kuriuo patvirtinamas bendras 
veiksmų planas. Be to, bendro veiksmų 
plano kontrolė ir auditas taip pat turėtų būti 
susiję tik su tų orientyrų, našumo ir 
rezultatų pasiekimu. Todėl reikia nustatyti 
bendrų veiksmų planų rengimo, turinio, 
tvirtinimo, finansų valdymo ir kontrolės 
taisykles; 

Or. en

Pakeitimas 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis
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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 
veiksmų programų prioritetinę kryptį, 
fondų remiama veikla turėtų būti vykdoma 
kaip integruota teritorinė investicija pagal 
veiksmų programą;

(65) kai miestų arba teritorinės plėtros 
strategijoje reikalaujama laikytis integruoto 
požiūrio, nes investicijos skiriamos pagal 
daugiau negu vieną vienos arba kelių 
veiksmų programų prioritetinę kryptį, 
fondų remiama veikla turėtų būti vykdoma 
kaip integruota teritorinė investicija;

Or. en

Pakeitimas 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) siekiant užtikrinti, kad būtų galima 
gauti svarbią ir aktualią informaciją apie 
programų įgyvendinimą, valstybės narės 
turi nuolat teikti Komisijai svarbiausius 
duomenis. Norint išvengti papildomos 
naštos valstybėms narėms, šis reikalavimas 
turėtų apsiriboti nuolat renkamais 
duomenimis, perduodamais elektroninio 
keitimosi duomenimis priemonėmis;

(67) siekiant užtikrinti, kad būtų galima 
gauti svarbią ir aktualią informaciją apie 
programų įgyvendinimą, valstybės narės 
turi nuolat teikti Komisijai svarbiausius 
duomenis. Norint išvengti papildomos 
naštos valstybėms narėms, šis reikalavimas 
turėtų apsiriboti nuolat renkamais 
duomenimis, perduodamais elektroninio 
keitimosi duomenimis priemonėmis. Jei 
perduodami ir asmens duomenys, turėtų 
būti taikomos Direktyvos 95/46/EB ir 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatos;

Or. en

Pakeitimas 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis
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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, sinergijos, pagal šį reglamentą 
komunikacijos veiksmams skiriamos lėšos 
taip pat naudojamos 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, 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, sinergijos, pagal šį reglamentą 
komunikacijos veiksmams skiriamos lėšos 
taip pat naudojamos siekiant didinti 
informuotumą apie sanglaudos politikos 
tikslus, ir jos, kaip iš tikrųjų svarbaus ES 
piliečiams klausimo, vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) siekiant, kad informacija apie 
finansavimo galimybes ir projektų paramos 
gavėjus būtų kuo prieinamesnė ir 
skaidresnė, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų veikti viena bendra interneto 
svetainė arba portalas, kur būtų skelbiama 
informacija apie visas veiksmų programas, 
taip pat pagal kiekvieną veiksmų programą 
remiamų veiksmų sąrašas;

(72) siekiant, kad informacija apie 
finansavimo galimybes ir projektų paramos 
gavėjus būtų kuo prieinamesnė ir 
skaidresnė ir kad būtų labiau suprantama 
Sąjungos integracijos logika regionų 
plėtros ir horizontalių veiksmų 
klausimais, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų veikti viena bendra interneto 
svetainė arba portalas, kur būtų 
suprantamai ir aiškiai skelbiama 
informacija apie visas veiksmų programas, 
taip pat pagal kiekvieną veiksmų programą 
remiamų veiksmų sąrašas; 
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Or. en

Pakeitimas 323
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) siekiant, kad informacija apie 
finansavimo galimybes ir projektų paramos 
gavėjus būtų kuo prieinamesnė ir 
skaidresnė, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų veikti viena bendra interneto 
svetainė arba portalas, kur būtų skelbiama 
informacija apie visas veiksmų programas, 
taip pat pagal kiekvieną veiksmų programą 
remiamų veiksmų sąrašas;

(72) siekiant, kad informacija apie 
finansavimo galimybes ir projektų paramos 
gavėjus būtų kuo prieinamesnė ir 
skaidresnė, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų veikti viena bendra interneto 
svetainė arba portalas, kur būtų skelbiama 
suprantama ir lengvai prieinama 
informacija apie visas veiksmų programas, 
taip pat pagal kiekvieną veiksmų programą 
remiamų veiksmų sąrašas;

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrinta, kad pateikiama informacija būtų suprantama ir prieinama.

Pakeitimas 324
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) reikia nustatyti kriterijus, pagal 
kuriuos būtų moduliuojama fondų 
skiriama veiksmų programų bendro 
finansavimo dalis, visų pirma siekiant 
padidinti Sąjungos lėšų dauginamąjį 
poveikį. Taip pat reikia nustatyti 
didžiausias bendro finansavimo normas 
pagal regionų kategorijas, siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi bendro 
finansavimo taikant tinkamą nacionalinės 

Išbraukta.
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paramos lygį principo;

Or. de

Pakeitimas 325
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) reikia nustatyti kriterijus, pagal 
kuriuos būtų moduliuojama fondų skiriama 
veiksmų programų bendro finansavimo 
dalis, visų pirma siekiant padidinti 
Sąjungos lėšų dauginamąjį poveikį. Taip 
pat reikia nustatyti didžiausias bendro 
finansavimo normas pagal regionų 
kategorijas, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi bendro finansavimo taikant 
tinkamą nacionalinės paramos lygį 
principo;

(73) reikia nustatyti kriterijus, pagal 
kuriuos būtų moduliuojama fondų skiriama 
veiksmų programų bendro finansavimo 
dalis, visų pirma siekiant padidinti 
Sąjungos lėšų dauginamąjį poveikį. Taip 
pat reikia nustatyti didžiausias bendro 
finansavimo normas pagal regionų 
kategorijas, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi bendro finansavimo taikant 
tinkamą valstybinės ir privačios
nacionalinės paramos lygį principo. Esant 
dabartinei ekonominei padėčiai, dėl 
kurios regionams ir taip jau kyla daug 
iššūkių, nereikėtų didinti dabartinių
nacionalinių bendro finansavimo normų. 
Sostinių regionuose, kurie yra vieninteliai 
labiau išvystyti atitinkamų valstybių narių 
regionai, turėtų būti užtikrintas didesnis
lankstumas;

Or. en

Pakeitimas 326
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) reikia nustatyti kriterijus, pagal 
kuriuos būtų moduliuojama fondų skiriama 

(73) reikia nustatyti kriterijus, pagal 
kuriuos būtų moduliuojama fondų skiriama 
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veiksmų programų bendro finansavimo 
dalis, visų pirma siekiant padidinti 
Sąjungos lėšų dauginamąjį poveikį. Taip 
pat reikia nustatyti didžiausias bendro 
finansavimo normas pagal regionų 
kategorijas, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi bendro finansavimo taikant 
tinkamą nacionalinės paramos lygį 
principo;

veiksmų programų bendro finansavimo 
dalis, atsižvelgiant į ekonominio valdymo 
sąlygas kiekvienoje valstybėje narėje 
pagal Stabilumo ir augimo paktą, visų 
pirma siekiant padidinti Sąjungos lėšų 
dauginamąjį poveikį. Taip pat reikia 
nustatyti didžiausias bendro finansavimo 
normas pagal regionų kategorijas, siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi bendro 
finansavimo taikant tinkamą nacionalinės 
paramos lygį principo;

Or. pt

Pagrindimas

Bendro finansavimo dalis turėtų būti skiriama, atsižvelgiant į ekonominio valdymo sąlygas 
kiekvienoje valstybėje narėje pagal Stabilumo ir augimo paktą. Siekiama užtikrinti
pakankamą jos lankstumą, kad Komisija galėtų padidinti bendro finansavimo normą ir 
palengvinti projektų plėtrą, jei valstybė narė susidurtų su išaugusiais biudžeto sunkumais.

Pakeitimas 327
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) valstybės narės turi paskirti kiekvienos 
veiksmų programos vadovaujančiąją 
instituciją, tvirtinančiąją instituciją ir 
funkciškai nepriklausomą audito 
instituciją. Tam, kad valstybės narės galėtų 
lanksčiai nustatyti kontrolės sistemas, 
reikėtų numatyti, kad tvirtinančiosios 
institucijos funkcijas galėtų atlikti 
vadovaujančioji organizacija. Valstybei 
narei taip pat turėtų būti leidžiama paskirti 
tarpines įstaigas, kurios vykdytų tam tikras 
vadovaujančiosios arba tvirtinančiosios 
institucijos funkcijas. Tokiu atveju valstybė 
narė turėtų aiškiai nustatyti tas pareigas ir 
funkcijas;

(74) valstybės narės turi paskirti kiekvienos
veiksmų programos vadovaujančiąją 
instituciją, tvirtinančiąją instituciją ir 
funkciškai nepriklausomą audito 
instituciją. Tam, kad valstybės narės galėtų 
lanksčiai nustatyti kontrolės sistemas, 
reikėtų numatyti, kad tvirtinančiosios 
institucijos funkcijas galėtų atlikti 
vadovaujančioji organizacija. Valstybei 
narei taip pat turėtų būti leidžiama paskirti 
tarpines įstaigas, kurios vykdytų tam tikras 
vadovaujančiosios arba tvirtinančiosios 
institucijos funkcijas, su sąlyga, kad jos 
visapusiškai kompetentingos projektų ir 
programų valdymo srityje. Tokiu atveju 
valstybė narė turėtų aiškiai nustatyti tas 
pareigas ir funkcijas;
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Or. en

Pakeitimas 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) valstybės narės turi paskirti kiekvienos 
veiksmų programos vadovaujančiąją 
instituciją, tvirtinančiąją instituciją ir 
funkciškai nepriklausomą audito 
instituciją. Tam, kad valstybės narės galėtų 
lanksčiai nustatyti kontrolės sistemas, 
reikėtų numatyti, kad tvirtinančiosios 
institucijos funkcijas galėtų atlikti 
vadovaujančioji organizacija. Valstybei 
narei taip pat turėtų būti leidžiama paskirti 
tarpines įstaigas, kurios vykdytų tam tikras 
vadovaujančiosios arba tvirtinančiosios 
institucijos funkcijas. Tokiu atveju valstybė 
narė turėtų aiškiai nustatyti tas pareigas ir 
funkcijas;

(74) valstybės narės turi paskirti kiekvienos 
veiksmų programos vadovaujančiąją 
instituciją, tvirtinančiąją instituciją ir 
funkciškai nepriklausomą audito 
instituciją. Tam, kad valstybės narės galėtų 
lanksčiai nustatyti kontrolės sistemas, 
reikėtų numatyti, kad tvirtinančiosios 
institucijos funkcijas galėtų atlikti 
vadovaujančioji organizacija. Valstybei 
narei taip pat turėtų būti leidžiama paskirti 
tarpines įstaigas, kurios vykdytų tam tikras 
vadovaujančiosios arba tvirtinančiosios 
institucijos funkcijas, su sąlyga, kad jos 
visapusiškai kompetentingos projektų ir 
programų valdymo srityje. Tokiu atveju 
valstybė narė turėtų aiškiai nustatyti tas 
pareigas ir funkcijas; 

Or. en

Pakeitimas 329
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) vadovaujančiajai institucijai tenka 
pagrindinė atsakomybė už efektyvų ir 
veiksmingą fondų paramos įgyvendinimą, 
todėl ji atlieka daug funkcijų, susijusių su 
programų valdymu ir stebėsena, finansų 
valdymu ir kontrole bei projektų atranka.

(75) vadovaujančiajai institucijai tenka 
pagrindinė atsakomybė už efektyvų ir 
veiksmingą fondų paramos įgyvendinimą, 
todėl ji atlieka daug funkcijų, susijusių su 
projektų ir programų valdymu ir stebėsena, 
finansų valdymu ir kontrole bei projektų 
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Jos pareigos ir funkcijos turėtų būti 
nustatytos;

atranka. Jos pareigos ir funkcijos turėtų 
būti apibrėžtos šio reglamento 
straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 330
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
78 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78) siekiant atsižvelgti į konkrečias 
ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo valdymo 
ir kontrolės sistemų ypatybes ir poreikį 
užtikrinti proporcingą požiūrį, reikia 
nustatyti konkrečias nuostatas dėl 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos akreditavimo 
ir akreditacijos panaikinimo;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
78 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78) siekiant atsižvelgti į konkrečias 
ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo valdymo 
ir kontrolės sistemų ypatybes ir poreikį 
užtikrinti proporcingą požiūrį, reikia 
nustatyti konkrečias nuostatas dėl 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos akreditavimo 
ir akreditacijos panaikinimo;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
78 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78) siekiant atsižvelgti į konkrečias ERPF, 
ESF ir Sanglaudos fondo valdymo ir 
kontrolės sistemų ypatybes ir poreikį 
užtikrinti proporcingą požiūrį, reikia 
nustatyti konkrečias nuostatas dėl 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos akreditavimo ir 
akreditacijos panaikinimo;

(78) siekiant atsižvelgti į konkrečias ERPF, 
ESF ir Sanglaudos fondo valdymo ir 
kontrolės sistemų ypatybes ir poreikį 
užtikrinti proporcingą požiūrį, reikia 
nustatyti konkrečias nuostatas dėl 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos procedūrų ir
veiklos;

Or. es

Pakeitimas 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) be bendrų finansų valdymo taisyklių, 
ERPF, ESF ir Sanglaudos fondui reikia 
nustatyti papildomas nuostatas. Visų 
pirma, siekiant užtikrinti, kad prieš metinį 
sąskaitų patvirtinimą Komisija gautų 
tinkamą patikinimą, tarpinio mokėjimo 
paraiškos turėtų būti apmokamos 90 proc. 
sumos, gautos pagal prioritetinę kryptį 
tinkamoms finansuoti išlaidoms pritaikius 
prioritetinės krypties bendro finansavimo 
normą, nustatytą sprendime, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa. 
Nesumokėtos sumos turėtų būti išmokėtos 
valstybėms narėms, patvirtinus metines 
sąskaitas, jei tinkamai patikinta, kad metų, 
kuriems taikoma patvirtinimo procedūra,
išlaidos yra tinkamos finansuoti;

(80) be bendrų finansų valdymo taisyklių, 
ERPF, ESF ir Sanglaudos fondui reikia 
nustatyti papildomas nuostatas. Visų 
pirma, siekiant užtikrinti, kad Komisija 
gautų tinkamą patikinimą, tarpinio 
mokėjimo paraiškos turėtų būti 
apmokamos 90 proc. sumos, gautos pagal 
prioritetinę kryptį tinkamoms finansuoti 
išlaidoms pritaikius prioritetinės krypties 
bendro finansavimo normą, nustatytą 
sprendime, kuriuo patvirtinama veiksmų 
programa. Nesumokėtos sumos turėtų būti 
išmokėtos valstybėms narėms, uždarius 
metines sąskaitas, jei tinkamai patikinta, 
kad išlaidos yra tinkamos finansuoti;
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Or. es

Pagrindimas

Kaip teigia EEB, uždarius metines sąskaitas turėtų sumažėti laikotarpio pabaigos darbų ir 
sutrumpėti apskaitos dokumentų paėmimo laikotarpis. Praktiškai Komisijos remiamą 
supaprastinimą sunkina tai, kad jis vykdomas sudėtingu programavimo laikotarpiu, kuriuo 
turi būti atliekama kuo daugiau patobulinimų, kita vertus, jį sunkina rezultatų vertinimas.

Pakeitimas 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
81 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81) siekiant užtikrinti, kad paramos 
gavėjai kuo greičiau gautų paramą, o 
Komisija būtų tvirčiau įsitikinusi 
tinkamumu, reikėtų nustatyti reikalavimą, 
kad į mokėjimo paraiškas būtų įtraukiamos 
tik tos išlaidos, dėl kurių parama jau 
išmokėta paramos gavėjams. Kiekvienais 
metais turėtų būti numatytas išankstinis 
finansavimas, siekiant užtikrinti, kad 
valstybės narės turėtų pakankamai išteklių 
veikti pagal šią tvarką. Šis išankstinis 
finansavimas turėtų būti kasmet
patvirtinamas, tvirtinant sąskaitas;

(81) siekiant užtikrinti, kad paramos 
gavėjai kuo greičiau gautų paramą, o 
Komisija būtų tvirčiau įsitikinusi 
tinkamumu, reikėtų nustatyti reikalavimą, 
kad į mokėjimo paraiškas būtų įtraukiamos 
tik tos išlaidos, dėl kurių parama jau 
išmokėta paramos gavėjams. Turėtų būti 
numatytas išankstinis finansavimas, 
siekiant užtikrinti, kad valstybės narės 
turėtų pakankamai išteklių veikti pagal šią 
tvarką. Šis išankstinis finansavimas turėtų 
būti patvirtinamas nustatyta tvarka;

Or. es

Pakeitimas 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) būtina nustatyti išsamią fondams 
taikomą metinio sąskaitų patvirtinimo 
procedūrą, kad ši tvarka būtų taikoma 
aiškiai ir užtikrinant teisinį tikrumą. 

Išbraukta.
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Svarbu numatyti ribotą galimybę, kad 
valstybė narė savo metinėse sąskaitose 
galėtų atidėti sumą, kuriai tuo metu 
taikoma audito institucijos procedūra;

Or. es

Pakeitimas 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
84 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84) be metinio sąskaitų patvirtinimo 
turėtų būti nustatytas metinis įgyvendintų 
veiksmų užbaigimas (ERPF ir SF) arba 
galutinis išlaidų patvirtinimas (ESF). 
Norint mažinti su veiksmų programų 
galutiniu užbaigimu susijusias sąnaudas 
ir paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą bei užtikrinti teisinį 
tikrumą, metinis užbaigimas turėtų būti 
privalomas ir, atitinkamai, laikotarpį, per 
kurį reikia saugoti patvirtinamuosius 
dokumentus ir per kurį gali būti 
atliekamas veiksmų auditas bei taikomos 
finansinės pataisos, reikėtų apriboti;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
84 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84) be metinio sąskaitų patvirtinimo turėtų 
būti nustatytas metinis įgyvendintų 
veiksmų užbaigimas (ERPF ir SF) arba 
galutinis išlaidų patvirtinimas (ESF). 

(84) be metinio sąskaitų patvirtinimo turėtų 
būti nustatytas metinis įgyvendintų 
veiksmų užbaigimas (ERPF ir SF) arba 
galutinis išlaidų patvirtinimas (ESF). 
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Norint mažinti su veiksmų programų 
galutiniu užbaigimu susijusias sąnaudas ir 
paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą bei užtikrinti teisinį 
tikrumą, metinis užbaigimas turėtų būti 
privalomas ir, atitinkamai, laikotarpį, per 
kurį reikia saugoti patvirtinamuosius 
dokumentus ir per kurį gali būti atliekamas 
veiksmų auditas bei taikomos finansinės 
pataisos, reikėtų apriboti;

Norint mažinti su veiksmų programų 
galutiniu užbaigimu susijusias sąnaudas ir 
paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą bei užtikrinti teisinį 
tikrumą, valstybės narės gali rinktis metinį 
užbaigimą ir, atitinkamai, laikotarpį, per 
kurį reikia saugoti patvirtinamuosius 
dokumentus ir per kurį gali būti atliekamas 
veiksmų auditas bei taikomos finansinės 
pataisos, reikėtų apriboti;

Or. fr

Pakeitimas 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
86 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(86a) jei valstybei narei, kurios finansinė 
padėtis bloga arba kuriai kyla toks 
pavojus, jau teikiama ES finansinė 
parama, Komisija turėtų galėti 
pakoreguotas ir (ar) susigrąžintas lėšas ir 
(ar) pajamas iš palūkanų arba kitas 
atgautas lėšas pagal centralizuoto 
biudžeto valdymo principą, kaip nustatyta 
Biudžeto reglamento 53a straipsnyje, šiai 
valstybei skirti pagal atskirą programą, 
kuria didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
investicijoms į augimą, ypač į glaudžiai su 
ekonomika susijusius infrastruktūros 
projektus;      

Or. de

Pakeitimas 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
86 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 340
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų.
Visų pirma reikėtų sumažinti atliekamų 
auditų skaičių tais atvejais, kai visos 
tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas atlikus įgyvendinto veiksmo 
užbaigimo procedūras. Tam, kad 
Komisijos audito lygis atitiktų riziką, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
mažiau audituoti veiksmų programas, 
kurias įgyvendinant nenustatyta didelių 
trūkumų arba kurių audito institucija yra 
patikima;

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų.
Visų pirma reikėtų atlikti tik vieną auditą
tais atvejais, kai visos tinkamos finansuoti 
veiksmo išlaidos neviršija 250 000 EUR.
Vis dėlto auditą turėtų būti galima atlikti 
bet kuriuo metu, kai turima duomenų apie 
pažeidimą ar sukčiavimą, arba kai 
atliekamas audito imties auditas atlikus 
įgyvendinto veiksmo užbaigimo 
procedūras. Komisija turėtų mažiau 
audituoti veiksmų programas, kurias 
įgyvendinant nenustatyta didelių trūkumų 
arba kurių audito institucija yra patikima;

Or. en
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Pakeitimas 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų. 
Visų pirma reikėtų sumažinti atliekamų 
auditų skaičių tais atvejais, kai visos 
tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas atlikus įgyvendinto veiksmo 
užbaigimo procedūras. Tam, kad 
Komisijos audito lygis atitiktų riziką, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
mažiau audituoti veiksmų programas, 
kurias įgyvendinant nenustatyta didelių 
trūkumų arba kurių audito institucija yra 
patikima;

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų. 
Visų pirma reikėtų sumažinti atliekamų 
auditų skaičių tais atvejais, kai visos 
tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Kai veiksmų
išlaidos yra didesnės kaip 25 mln. EUR, 
Komisija privalo atlikti auditą. Vis dėlto 
auditą turėtų būti galima atlikti bet kuriuo 
metu, kai turima duomenų apie pažeidimą,
gamybos perkėlimą ar sukčiavimą, arba 
kai atliekamas audito imties auditas atlikus 
įgyvendinto veiksmo užbaigimo 
procedūras. Tam, kad Komisijos audito 
lygis atitiktų riziką, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė mažiau audituoti 
veiksmų programas, kurias įgyvendinant 
nenustatyta didelių trūkumų arba kurių 
audito institucija per praėjusį finansavimo 
laikotarpį pasirodė esanti patikima;

Or. de

Pakeitimas 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų.
Visų pirma reikėtų sumažinti atliekamų 
auditų skaičių tais atvejais, kai visos 

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų.
Visų pirma reikėtų atlikti tik vieną auditą
visais atvejais, kai visos tinkamos 
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tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas atlikus įgyvendinto veiksmo 
užbaigimo procedūras. Tam, kad 
Komisijos audito lygis atitiktų riziką, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
mažiau audituoti veiksmų programas, 
kurias įgyvendinant nenustatyta didelių 
trūkumų arba kurių audito institucija yra 
patikima;

finansuoti veiksmo išlaidos neviršija 
200 000 EUR. Vis dėlto auditą turėtų būti 
galima atlikti bet kuriuo metu, kai turima 
duomenų apie pažeidimą ar sukčiavimą, 
arba kai atliekamas audito imties auditas 
atlikus įgyvendinto veiksmo užbaigimo 
procedūras. Tam, kad Komisijos audito 
lygis atitiktų riziką, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė mažiau audituoti 
veiksmų programas, kurias įgyvendinant 
nenustatyta didelių trūkumų arba kurių 
audito institucija yra patikima;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikrai proporcingą veiksmų programų stebėseną, siūloma, kad tais atvejais, 
kai tinkamos finansuoti išlaidos neviršija 200 000 EUR, būtų atliekamas tik vienas auditas.

Pakeitimas 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų.
Visų pirma reikėtų sumažinti atliekamų 
auditų skaičių tais atvejais, kai visos 
tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas atlikus įgyvendinto veiksmo 
užbaigimo procedūras. Tam, kad 
Komisijos audito lygis atitiktų riziką, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
mažiau audituoti veiksmų programas, 
kurias įgyvendinant nenustatyta didelių 
trūkumų arba kurių audito institucija yra 
patikima;

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų.
Visų pirma reikėtų sumažinti atliekamų 
auditų skaičių tais atvejais, kai visos 
tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 200 000 EUR. Vis dėlto auditą
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas atlikus įgyvendinto veiksmo 
užbaigimo procedūras. Tam, kad 
Komisijos audito lygis atitiktų riziką, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
mažiau audituoti veiksmų programas, 
kurias įgyvendinant nenustatyta didelių 
trūkumų arba kurių audito institucija yra 
patikima;
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Or. en

Pakeitimas 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų. 
Visų pirma reikėtų sumažinti atliekamų 
auditų skaičių tais atvejais, kai visos 
tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos 
neviršija 100 000 EUR. Vis dėlto auditą 
turėtų būti galima atlikti bet kuriuo metu, 
kai turima duomenų apie pažeidimą ar 
sukčiavimą, arba kai atliekamas audito 
imties auditas atlikus įgyvendinto veiksmo 
užbaigimo procedūras. Tam, kad 
Komisijos audito lygis atitiktų riziką, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
mažiau audituoti veiksmų programas, 
kurias įgyvendinant nenustatyta didelių 
trūkumų arba kurių audito institucija yra 
patikima;

(87) veiksmų audito dažnis turėtų būti 
proporcingas Sąjungos paramai iš fondų. 
Visų pirma reikėtų sumažinti atliekamų 
auditų skaičių, kai įmanoma, iki vieno, tais 
atvejais, kai visos tinkamos finansuoti 
veiksmo išlaidos neviršija 100 000 EUR. 
Vis dėlto auditą turėtų būti galima atlikti 
bet kuriuo metu, kai turima duomenų apie 
pažeidimą ar sukčiavimą, arba kai 
atliekamas audito imties auditas atlikus 
įgyvendinto veiksmo užbaigimo 
procedūras. Tam, kad Komisijos audito 
lygis atitiktų riziką, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė mažiau audituoti 
veiksmų programas, kurias įgyvendinant 
nenustatyta didelių trūkumų arba kurių 
audito institucija yra patikima;

Or. fr

Pakeitimas 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl elgesio kodekso, susijusio su 
tikslais ir kriterijais, pagal kuriuos būtų 

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl elgesio kodekso, susijusio su 
tikslais ir kriterijais, pagal kuriuos būtų 
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įgyvendinama partnerystė, tvirtinama 
Bendra strateginė programa ir nustatomi 
šie dalykai: papildomos augimo ir 
konkurencingumo rezervo skirstymo 
taisyklės, vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimo vietovės ir gyventojų 
skaičiaus apibrėžtys, išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių (ex ante vertinimas, 
išlaidų tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai, paramos derinimas, turto 
perdavimas ir valdymas, mokėjimo 
prašymai ir metinių finansavimo dalių 
kapitalizavimas), veiksmams, iš kurių 
gaunama pajamų, taikomos fiksuoto dydžio 
sumos apibrėžtis, valstybių narių 
atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 
ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
valdymo patikinimo deklaracijos pavyzdys, 
valdymo ir kontrolės sistemos valdymas, 
nacionalinio audito sąlygos, valdančiųjų ir 
tvirtinančiųjų institucijų akreditavimo 
kriterijai, bendrai priimtinos duomenų 
laikmenos, taikytinas finansinės pataisų 
dydis, priedų pakeitimai ir konkrečios 
priemonės, reikalingos norint palengvinti 
perėjimą nuo Reglamento (EB) Nr. 
1083/2006 taikymo. Komisija taip pat 
turėtų būti įgaliota iš dalies keisti I ir IV 
priedus, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais;

įgyvendinama partnerystė, išsamios 
taisyklės dėl finansinių priemonių (išlaidų 
tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai, paramos derinimas, turto 
perdavimas ir valdymas, mokėjimo 
prašymai ir metinių finansavimo dalių 
kapitalizavimas), veiksmams, iš kurių 
gaunama pajamų, taikomos fiksuoto dydžio 
sumos apibrėžtis, valstybių narių 
atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 
ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
valdymo patikinimo deklaracijos pavyzdys, 
valdymo ir kontrolės sistemos valdymas, 
nacionalinio audito sąlygos, valdančiųjų ir 
tvirtinančiųjų institucijų akreditavimo 
kriterijai, bendrai priimtinos duomenų 
laikmenos, taikytinas finansinės pataisų 
dydis, priedų pakeitimai ir konkrečios 
priemonės, reikalingos norint palengvinti 
perėjimą nuo Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 taikymo. Komisija taip pat 
turėtų būti įgaliota iš dalies keisti I ir IV 
priedus, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais;

Or. en

Pakeitimas 346
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 
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Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl elgesio kodekso, susijusio su 
tikslais ir kriterijais, pagal kuriuos būtų 
įgyvendinama partnerystė, tvirtinama 
Bendra strateginė programa ir nustatomi 
šie dalykai: papildomos augimo ir 
konkurencingumo rezervo skirstymo 
taisyklės, vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimo vietovės ir gyventojų 
skaičiaus apibrėžtys, išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių (ex ante vertinimas, 
išlaidų tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai, paramos derinimas, turto 
perdavimas ir valdymas, mokėjimo 
prašymai ir metinių finansavimo dalių 
kapitalizavimas), veiksmams, iš kurių 
gaunama pajamų, taikomos fiksuoto dydžio 
sumos apibrėžtis, valstybių narių 
atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 
ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
valdymo patikinimo deklaracijos pavyzdys, 
valdymo ir kontrolės sistemos valdymas, 
nacionalinio audito sąlygos, valdančiųjų ir 
tvirtinančiųjų institucijų akreditavimo 
kriterijai, bendrai priimtinos duomenų 
laikmenos, taikytinas finansinės pataisų 
dydis, priedų pakeitimai ir konkrečios 
priemonės, reikalingos norint palengvinti 
perėjimą nuo Reglamento (EB) Nr. 
1083/2006 taikymo. Komisija taip pat 
turėtų būti įgaliota iš dalies keisti I ir IV 
priedus, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais;

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl elgesio kodekso, susijusio su 
tikslais ir kriterijais, pagal kuriuos būtų 
įgyvendinama partnerystė, tvirtinama 
Bendra strateginė programa ir nustatomi 
šie dalykai: vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimo vietovės ir gyventojų 
skaičiaus apibrėžtys, išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių (ex ante vertinimas, 
išlaidų tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai, paramos derinimas, turto 
perdavimas ir valdymas, mokėjimo 
prašymai ir metinių finansavimo dalių 
kapitalizavimas), veiksmams, iš kurių 
gaunama pajamų, taikomos fiksuoto dydžio 
sumos apibrėžtis, valstybių narių 
atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 
ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
valdymo patikinimo deklaracijos pavyzdys, 
valdymo ir kontrolės sistemos valdymas, 
nacionalinio audito sąlygos, bendrai 
priimtinos duomenų laikmenos, taikytinas 
finansinės pataisų dydis, priedų pakeitimai 
ir konkrečios priemonės, reikalingos norint 
palengvinti perėjimą nuo Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 taikymo. Komisija taip pat 
turėtų būti įgaliota iš dalies keisti I ir IV 
priedus, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais;

Or. de

Pagrindimas

Pritaikyta pagal 20 ir 64 straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl elgesio kodekso, susijusio su 
tikslais ir kriterijais, pagal kuriuos būtų 
įgyvendinama partnerystė, tvirtinama 
Bendra strateginė programa ir nustatomi 
šie dalykai: papildomos augimo ir 
konkurencingumo rezervo skirstymo 
taisyklės, vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimo vietovės ir gyventojų 
skaičiaus apibrėžtys, išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių (ex ante vertinimas, 
išlaidų tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai, paramos derinimas, turto 
perdavimas ir valdymas, mokėjimo 
prašymai ir metinių finansavimo dalių 
kapitalizavimas), veiksmams, iš kurių 
gaunama pajamų, taikomos fiksuoto dydžio 
sumos apibrėžtis, valstybių narių
atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 
ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
valdymo patikinimo deklaracijos pavyzdys, 
valdymo ir kontrolės sistemos valdymas, 
nacionalinio audito sąlygos, valdančiųjų ir 
tvirtinančiųjų institucijų akreditavimo 
kriterijai, bendrai priimtinos duomenų 
laikmenos, taikytinas finansinės pataisų 
dydis, priedų pakeitimai ir konkrečios
priemonės, reikalingos norint palengvinti 
perėjimą nuo Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 taikymo. Komisija taip pat 
turėtų būti įgaliota iš dalies keisti I ir IV 
priedus, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais;

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl išsamių taisyklių dėl finansinių 
priemonių (ex ante vertinimas, išlaidų 
tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai, paramos derinimas, turto 
perdavimas ir valdymas, mokėjimo 
prašymai ir metinių finansavimo dalių 
kapitalizavimas), veiksmų, iš kurių 
gaunama pajamų, taikomos fiksuoto dydžio 
sumos apibrėžties, valstybių narių 
atsakomybės už pranešimą apie 
pažeidimus ir neteisėtai išmokėtų sumų 
susigrąžinimą, valdymo patikinimo 
deklaracijos pavyzdžio, valdymo ir 
kontrolės sistemos valdymo, nacionalinio 
audito sąlygų, valdančiųjų ir tvirtinančiųjų 
institucijų akreditavimo kriterijų, bendrai 
priimtinų duomenų laikmenų, taikytino
finansinių pataisų dydžio, priedų pakeitimų
ir konkrečių priemonių, reikalingų norint 
palengvinti perėjimą nuo Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 taikymo. Komisija taip pat 
turėtų būti įgaliota iš dalies keisti I ir IV 
priedus, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais;

Or. es
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Pakeitimas 348
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl elgesio kodekso, susijusio su 
tikslais ir kriterijais, pagal kuriuos būtų 
įgyvendinama partnerystė, tvirtinama 
Bendra strateginė programa ir nustatomi 
šie dalykai: papildomos augimo ir 
konkurencingumo rezervo skirstymo 
taisyklės, vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimo vietovės ir gyventojų 
skaičiaus apibrėžtys, išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių (ex ante vertinimas, 
išlaidų tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai, paramos derinimas, turto 
perdavimas ir valdymas, mokėjimo 
prašymai ir metinių finansavimo dalių 
kapitalizavimas), veiksmams, iš kurių 
gaunama pajamų, taikomos fiksuoto dydžio 
sumos apibrėžtis, valstybių narių 
atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 
ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
valdymo patikinimo deklaracijos pavyzdys, 
valdymo ir kontrolės sistemos valdymas, 
nacionalinio audito sąlygos, valdančiųjų ir 
tvirtinančiųjų institucijų akreditavimo 
kriterijai, bendrai priimtinos duomenų 
laikmenos, taikytinas finansinės pataisų 
dydis, priedų pakeitimai ir konkrečios 
priemonės, reikalingos norint palengvinti 
perėjimą nuo Reglamento (EB) Nr. 
1083/2006 taikymo. Komisija taip pat 
turėtų būti įgaliota iš dalies keisti I ir IV 
priedus, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl elgesio kodekso, kuriame būtų 
pateiktos rekomendacijos ir gerosios 
patirties pavyzdžiai, susiję su tikslais ir 
kriterijais, pagal kuriuos būtų 
įgyvendinama partnerystė ir nustatomi šie 
dalykai: informacijos apie paramą, skirtą 
siekti klimato kaitos tikslų, teikimui 
taikoma metodika, vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimo vietovės ir gyventojų 
skaičiaus apibrėžčių kriterijai, išsamios 
taisyklės dėl finansinių priemonių (ex ante 
vertinimas, išlaidų tinkamumas finansuoti, 
neremiamos veiklos tipai, paramos 
derinimas, turto perdavimas ir valdymas, 
mokėjimo prašymai ir metinių finansavimo 
dalių kapitalizavimas), veiksmams, iš kurių 
gaunama pajamų, taikomos fiksuoto dydžio 
sumos apibrėžtis, su minimaliomis 
nuostatomis, kurios turi būti įtrauktos į 
finansavimo sutartis ir strategijų 
dokumentus, susijusios taisyklės, valstybių 
narių atsakomybė už pranešimą apie 
pažeidimus ir neteisėtai išmokėtų sumų 
susigrąžinimą, valdymo patikinimo 
deklaracijos pavyzdys, valdymo ir 
kontrolės sistemos valdymas, nacionalinio 
audito sąlygos, per auditus surinktų 
duomenų naudojimo taisyklės,
valdančiųjų ir tvirtinančiųjų institucijų 
akreditavimo kriterijai, bendrai priimtinos 
duomenų laikmenos, taikytinas finansinės 
pataisų dydis, priedų pakeitimai ir 
konkrečios priemonės, reikalingos norint 
palengvinti perėjimą nuo Reglamento (EB) 
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ekspertais; Nr. 1083/2006 taikymo. Komisija taip pat 
turėtų būti įgaliota iš dalies keisti I ir IV 
priedus, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais;

Or. en

Pakeitimas 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai: dėl visų BSP fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos partnerystės sutartys, 
skirstomas veiklos lėšų rezervas ir dėl 
valstybių narių ekonominės politikos 
sustabdomi mokėjimai; dėl fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos veiksmų programos 
ir didelės apimties projektai, sustabdomi 
mokėjimai ir atliekamos finansinės 
pataisos;

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai: dėl visų BSP fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos partnerystės sutartys, 
skirstomas veiklos lėšų rezervas ir dėl 
valstybių narių ekonominės politikos 
sustabdomi mokėjimai; dėl fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos veiksmų programos 
ir didelės apimties projektai, sustabdomi 
mokėjimai ir atliekamos finansinės 
pataisos, bei sprendimus dėl atskirų 
programų finansinių sunkumų 
patiriančioms valstybėms narėms;

Or. de

Pakeitimas 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) Komisijai turėtų būti suteikti (90) visų BSP fondų atveju Komisijai 



AM\903190LT.doc 123/171 PE489.656v01-00

LT

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

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

Or. en

Pakeitimas 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai įgyvendinimo aktais dėl visų 
BSP fondų priimti sprendimus, kuriais 
patvirtinamos partnerystės sutartys, 
skirstomas veiklos lėšų rezervas, 
sustabdomi mokėjimai, susiję su valstybių 

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

narių ekonomine politika ir įsipareigojimų 
panaikinimo atveju – sprendimus iš dalies 
keisti sprendimus, kuriais patvirtinamos 
programos; dėl fondų – sprendimus, kuriais 
nustatomi regionai ir valstybės narės, 
atitinkantys investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo 
kriterijus, sprendimus, kuriais kiekvienais 
metais paskirstomi įsipareigojimų 
asignavimai valstybėms narėms, 
sprendimus, kuriais nustatoma iš 
kiekvienos valstybės narės struktūrinių 
fondų asignavimo paramai maisto 
produktais skurstantiesiems pervestina 
suma, sprendimus, kuriais patvirtinamos ir 
iš dalies keičiamos veiksmų programos, 
sprendimus dėl didelės apimties projektų, 
sprendimus dėl bendrų veiksmų planų, 
sprendimus sustabdyti mokėjimus ir 
sprendimus dėl finansinių pataisų;

Or. en

Pakeitimas 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai įgyvendinimo aktais dėl visų 
BSP fondų priimti sprendimus, kuriais 
patvirtinamos partnerystės sutartys, 
skirstomas veiklos lėšų rezervas, 
sustabdomi mokėjimai, susiję su valstybių 
narių ekonomine politika ir įsipareigojimų 
panaikinimo atveju – sprendimus iš dalies 
keisti sprendimus, kuriais patvirtinamos 
programos; dėl fondų – sprendimus, kuriais 
nustatomi regionai ir valstybės narės, 

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

kiekvienais metais paskirstomi 
įsipareigojimų asignavimai valstybėms 
narėms, sprendimus, kuriais nustatoma iš 
kiekvienos valstybės narės SF asignavimo 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei 
pervestina suma, sprendimus, kuriais 
nustatoma iš kiekvienos valstybės narės 
struktūrinių fondų asignavimo paramai 
maisto produktais skurstantiesiems 
pervestina suma, sprendimus, kuriais 
patvirtinamos ir iš dalies keičiamos 
veiksmų programos, sprendimus dėl 
didelės apimties projektų, sprendimus dėl 
bendrų veiksmų planų, sprendimus 
sustabdyti mokėjimus ir sprendimus dėl 
finansinių pataisų;

Or. en

Pakeitimas 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai: dėl visų BSP fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos partnerystės sutartys,
skirstomas veiklos lėšų rezervas ir dėl 
valstybių narių ekonominės politikos 
sustabdomi mokėjimai; dėl fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos veiksmų programos 
ir didelės apimties projektai, sustabdomi 
mokėjimai ir atliekamos finansinės 
pataisos;

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai: dėl visų BSP fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos partnerystės sutartys; 
dėl fondų įgyvendinimo aktais priimti 
sprendimus, kuriais patvirtinamos veiksmų 
programos ir didelės apimties projektai, 
sustabdomi mokėjimai ir atliekamos 
finansinės pataisos;

Or. es
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Pakeitimas 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
93 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(93) kadangi šio reglamento tikslo, būtent –
mažinti įvairių regionų išsivystymo lygio 
skirtumus ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių regionų arba salų, ypač kaimo 
vietovių, pramonės pereinamojo 
laikotarpio vietovių ir regionų, kurie turi 
didelių nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų, valstybės narės 
pakankamai gerai pasiekti negali, šio tikslo 
geriau siekti Sąjungos lygmeniu ir Sąjunga 
gali pagal Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą 
priimti priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu reglamentuojama tik tai, kas 
būtina tam tikslui pasiekti,

(93) kadangi šio reglamento tikslo, būtent –
mažinti įvairių regionų išsivystymo lygio 
skirtumus ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių regionų, ypač kaimo vietovių, 
pramonės pereinamojo laikotarpio vietovių 
ir regionų, kurie turi didelių nuolatinių 
gamtinių arba demografinių trūkumų, 
pavyzdžiui, labai retai apgyvendintų 
toliausiai į šiaurę esančių regionų, salų, 
pasienio ir kalnuotų regionų, atokiausių 
regionų, miestų teritorijų, kurių padėtis 
nepalanki, ir atokių pasienio miestų, 
atsilikimą valstybės narės pakankamai 
gerai pasiekti negali, šio tikslo geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu ir Sąjunga gali pagal 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatytą subsidiarumo principą priimti 
priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu reglamentuojama tik tai, kas 
būtina tam tikslui pasiekti,

Or. es

Pagrindimas

Turi būti atsižvelgiama ir į regionus, įtrauktus į 174 straipsnį, ir į miestų teritorijas, kurių 
padėtis nepalanki, atsilikusias kaimo vietoves bei atokius pasienio miestus.

Pakeitimas 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
93 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(93) kadangi šio reglamento tikslo, būtent –
mažinti įvairių regionų išsivystymo lygio 
skirtumus ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių regionų arba salų, ypač kaimo 
vietovių, pramonės pereinamojo 
laikotarpio vietovių ir regionų, kurie turi 
didelių nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų, valstybės narės 
pakankamai gerai pasiekti negali, šio tikslo 
geriau siekti Sąjungos lygmeniu ir Sąjunga 
gali pagal Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą 
priimti priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu reglamentuojama tik tai, kas 
būtina tam tikslui pasiekti,

(93) kadangi šio reglamento tikslo, būtent –
mažinti įvairių regionų išsivystymo lygio 
skirtumus ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių regionų arba salų, ypač kaimo 
vietovių, pramonės pereinamojo 
laikotarpio vietovių, atokiausių regionų ir 
regionų, kurie turi didelių nuolatinių 
gamtinių arba demografinių trūkumų, 
valstybės narės pakankamai gerai pasiekti 
negali, šio tikslo geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu ir Sąjunga gali pagal Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo principą priimti priemones. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
reglamentuojama tik tai, kas būtina tam 
tikslui pasiekti,

Or. fr

Pakeitimas 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
93 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(93a) pagal nuo 2012 m. sausio 30 d. 
Europos Vadovų Tarybos deklaraciją 
Europos Sąjunga ir valstybės narės turi 
modernizuoti savo ekonomiką ir pagerinti 
savo konkurencingumą, kad užtikrintų 
tvarų augimą. Europos Sąjunga ir 
valstybės narės turi taikyti nuoseklų ir 
visapusišką požiūrį, pagal kurį pažangus
fiskalinis konsolidavimas, kuriuo 
siekiama išlaikyti investicijas, derinamas
struktūrinėms priemonėms būsimo 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
labui. Nors ir laikantis subsidiarumo 
principo, norint užtikrinti augimą ir darbo 
vietų kūrimą ateityje reikės naujų, 
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novatoriškų bendradarbiavimo
tarpvalstybiniu ir makroregioniniu 
lygmenimis įgyvendinimo metodų.
Makroregioninės plėtros fondams, kurie 
yra novatoriška bendros strateginės
programos dalis, tenka svarbus vaidmuo
įgyvendinant šiuos tikslus.
Makroregioninė valstybių narių 
partnerystė įgyvendinant bendrus didelius 
projektus, finansuojamus pagal 
makroregioninės plėtros fondų 
programas, atspindi Europos Sąjungos 
naujų tikslų ir valstybių narių interesų 
sąveiką;

Or. sk

Pagrindimas

Už dnes v Únii prevláda názor o zlom nastavení súčasných štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu Európskej únie z pohľadu zmenených sociálno ekonomických podmienok a z 
pohľadu vykonávania opatrení na zmiernenie dopadov krízy (problém neúčelného 
vynakladania verejných zdrojov Únie, nesúlad s novými cieľmi Únie, problém korupcie, 
porušovanie pravidiel alebo ich formálne plnenie). Z tohto názoru vyplýva nevyhnutnosť 
pripraviť opatrenia na zamedzenie neefektívneho a zlého čerpania fondov SSR. Fondy SSR sa 
nemôžu stať nástrojom prehĺbenia finančnej a hospodárskej krízy. Je potrebné, aby boli 
nástrojom rastu a zamestnanosti. Tento trend potvrdzuje aj tlačové vyhlásenie eurozóny o 
Grécku z neformálnej večere Európskej rady konanej dňa 23. mája 2012, v ktorom sa hovorí: 
"Zabezpečíme mobilizáciu európskych štrukturálnych fondov a nástrojov, aby sme Grécko 
priviedli na cestu k rastu a vytváraniu pracovných miest." O nevyhnutnosti prijať opatrenia 
na dosiahnutie zmeny svedčí aj aktuálny vývoj a zastavovanie platieb do viacerých 
operačných programov vo viacerých členských krajinách. Následné budúce finančné opravy, 
uplatnené na finančné obdobie 2007-2013, budú mať dramatický a negatívny dopad na 
rozpočty viacerých členských krajín a tým aj na fiškálnu konsolidáciu. Situácia z Grécka sa 
môže takto, vo finančnom období 2014 – 2020, zopakovať vo viacerých členských krajinách. 
Priestorom pre realizáciu vyššie spomínaných opatrení sú makroregionálne stratégie 
(schválená Stratégia Európskej únie pre Baltský región, schválená Stratégia Európskej únie 
pre Dunajský región, alebo budúca Stratégia Európskej únie pre región Stredozemného mora 
a Stratégia pre Altantický región) a nimi definované makroregióny. Nadnárodné 
makroregionálne stratégie sú schopné eliminovať riziko zlyhania jednotlivého členského 
štátu. Navyše tieto opatrenia musia zohľadňovať komplexný prístup, v ktorom sa spája 
inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Potrebu prijať opatrenia verejne prezentujú aj politickí lídri 
členských štátov.
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Pakeitimas 357
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 1 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento taisyklės turėtų atspindėti 
Europos SBA principus ir prioritetus bei 
suteikti galimybę jį įgyvendinti Europos, 
nacionaliniu ir teritoriniu lygmeniu. 

Or. en

Pakeitimas 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija – tikslai ir 
bendri uždaviniai, kuriais vadovaujasi 
valstybės narės ir Sąjunga, nustatyti 
Komisijos komunikate „2020 m. Europa. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“ ir išdėstyti Europos Vadovų 
Tarybos 2010 m. birželio 17 d. priimtų 
išvadų I priede (Nauja Europos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategija, 
ES pagrindiniai tikslai) ir 2010 m. spalio 
21 d. Tarybos sprendime dėl valstybių 
narių užimtumo politikos gairių, ir visi 
vėlesni šių tikslų ir bendrų uždavinių 
pakeitimai;

(1) Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija – tikslai ir 
uždaviniai, kuriais vadovaujasi valstybės 
narės ir Sąjunga, nustatyti Komisijos 
komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ ir 
išdėstyti Europos Vadovų Tarybos 2010 m. 
birželio 17 d. priimtų išvadų I priede 
(Nauja Europos darbo vietų kūrimo ir 
ekonomikos augimo strategija, ES 
pagrindiniai tikslai) ir 2010 m. spalio 21 d. 
Tarybos sprendime dėl valstybių narių 
užimtumo politikos gairių, ir visi vėlesni 
šių tikslų ir uždavinių pakeitimai;

Or. fr

Pakeitimas 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Bendra strateginė programa –
dokumentas, kuriuo pagal Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslus ir uždavinius nustatomi 
pagrindiniai BSP fondų veiksmai:
kiekvienam teminiam tikslui nustatomi 
pagrindiniai kiekvieno BSP fondo lėšomis 
remtini veiksmai ir BSP fondų 
programavimo nuoseklumo ir atitikties 
valstybių narių ir Sąjungos ekonomikos ir
užimtumo politikai užtikrinimo priemonės;

(2) Bendra strateginė programa – pagrindų
dokumentas, kuriuo pagal Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslus ir uždavinius 
koordinuojami ir paskirstomi investicijų 
prioritetai, kuriais siekiama pagrindinių 
tikslų; kiekvienam teminiam tikslui 
nustatomi pagrindiniai kiekvieno BSP 
fondo lėšomis remtini veiksmai ir BSP 
fondų programavimo nuoseklumo ir 
atitikties valstybių narių ir Sąjungos 
socialinės, ekonomikos, užimtumo ir 
tvarios plėtros politikai užtikrinimo 
priemonės;

Or. fr

Pakeitimas 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Bendra strateginė programa –
dokumentas, kuriuo pagal Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslus ir uždavinius nustatomi 
pagrindiniai BSP fondų veiksmai: 
kiekvienam teminiam tikslui nustatomi 
pagrindiniai kiekvieno BSP fondo lėšomis 
remtini veiksmai ir BSP fondų 
programavimo nuoseklumo ir atitikties 
valstybių narių ir Sąjungos ekonomikos ir 
užimtumo politikai užtikrinimo 
priemonės;

(2) Bendra strateginė programa (BSP) – šio 
reglamento priedas, kuriame pateikiamas
nebaigtinis 2014–2020 m. finansavimo 
laikotarpiu kiekvieno BSP fondo remiamų
rekomenduojamų veiksmų, kurie padeda 
valstybėms narėms pasiekti Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslus ir uždavinius, visų pirma 
teminius tikslus, nustatytus šio 
reglamento 9 straipsnyje, sąrašas. 
Dokumente taip pat yra numatytos 
priemonės, kurios padeda užtikrinti BSP 
fondų programavimo nuoseklumą ir darną 
su valstybių narių ir Sąjungos ekonomikos 
ir užimtumo politikos kryptimis ir kitomis 
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atitinkamomis Sąjungos politikos 
kryptimis bei priemonėmis, taip pat BSF 
fondų veiklos tarpusavio koordinavimą. 
Pripažįstant skirtingus regionų poreikius 
ir siekiant užtikrinti būtiną tvaraus 
regioninio vystymosi lankstumą, veiksmų 
iš siūlomo nebaigtinio rekomenduojamų 
veiksmų sąrašo pasirinkimas turėtų būti 
valstybių narių ir regionų kompetencija;

Or. en

Pakeitimas 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) programavimas – kelių etapų procesas, 
kuriuo organizuojama veikla, priimami 
sprendimai ir skirstomi finansiniai ištekliai, 
siekiant bendrais daugiamečiais Sąjungos 
ir valstybių narių veiksmais įgyvendinti 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją; 

(4) programavimas – kelių etapų procesas, 
kuriuo, dalyvaujant partneriams ir 
laikantis daugiapakopio valdymo principo 
pagal 5 straipsnį, organizuojama veikla, 
priimami sprendimai ir skirstomi 
finansiniai ištekliai, siekiant bendrais 
daugiamečiais Sąjungos ir valstybių narių 
veiksmais įgyvendinti Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategiją;

Or. en

Pakeitimas 362
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) programavimas – kelių etapų procesas, 
kuriuo organizuojama veikla, priimami 
sprendimai ir skirstomi finansiniai ištekliai, 

(4) programavimas – kelių etapų procesas, 
kuriuo organizuojama veikla, priimami 
sprendimai ir skirstomi finansiniai ištekliai, 
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siekiant bendrais daugiamečiais Sąjungos 
ir valstybių narių veiksmais įgyvendinti 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją; 

siekiant bendrais daugiamečiais Sąjungos 
ir valstybių narių veiksmais bei pagal 
daugiapakopio valdymo principą kuo 
ankstesniame etape įtraukiant paramos 
gavėjus įgyvendinti Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategiją; 

Or. en

Pakeitimas 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) programavimas – kelių etapų procesas, 
kuriuo organizuojama veikla, priimami 
sprendimai ir skirstomi finansiniai ištekliai, 
siekiant bendrais daugiamečiais Sąjungos 
ir valstybių narių veiksmais įgyvendinti 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją;

(4) programavimas – kelių etapų procesas, 
kuriuo organizuojama veikla, priimami 
sprendimai ir skirstomi finansiniai ištekliai, 
siekiant bendrais daugiamečiais Sąjungos 
ir valstybių narių veiksmais įgyvendinti 
pagrindinius Sąjungos tikslus pagal 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją;

Or. es

Pakeitimas 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) paramos gavėjas – viešasis arba 
privatus subjektas, atsakingas už veiksmų 
inicijavimą arba inicijavimą ir 
įgyvendinimą; pagal valstybės pagalbos 
taisykles paramos gavėjas yra subjektas, 
kuris gauna pagalbą; kalbant apie 
finansines priemones paramos gavėjas yra 
subjektas, kuris įgyvendina finansinę 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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priemonę;

Or. de

Pakeitimas 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
veiksmai, kuriais tinkamo lygmens 
partneryste siekiama vietos tikslų ir 
tenkinami vietos poreikiai, prisidedant prie 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos;

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
veiksmai, kuriais tinkamo lygmens 
partneryste siekiama vietos tikslų ir bent iš 
dalies tenkinami vietos poreikiai, 
prisidedant prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos;

Or. fr

Pakeitimas 366
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
veiksmai, kuriais tinkamo lygmens 
partneryste siekiama vietos tikslų ir 
tenkinami vietos poreikiai, prisidedant prie 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos; 

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
vietos valdžios institucijų veiksmai, kuriais 
tinkamo lygmens partneryste siekiama 
vietos tikslų ir tenkinami vietos poreikiai, 
prisidedant prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos;

Or. en

Pakeitimas 367
Fiorello Provera
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Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
veiksmai, kuriais tinkamo lygmens 
partneryste siekiama vietos tikslų ir 
tenkinami vietos poreikiai, prisidedant prie 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos;

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
veiksmai, kuriais tinkamo lygmens vietos 
institucijos partneryste siekia vietos tikslų 
ir tenkina vietos poreikius, prisidedant prie 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos;

Or. fr

Pakeitimas 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
veiksmai, kuriais tinkamo lygmens 
partneryste siekiama vietos tikslų ir 
tenkinami vietos poreikiai, prisidedant prie 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos;

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
veiksmai, kuriais konkrečių subregioninių 
teritorinių lygmenų partneryste siekiama 
vietos tikslų ir tenkinami vietos poreikiai
bei integruoto tvaraus vystymosi vietos 
lygmeniu tikslai, prisidedant prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos;

Or. en

Pakeitimas 369
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
veiksmai, kuriais tinkamo lygmens 

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
vietos valdžios institucijų veiksmai, kuriais 
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partneryste siekiama vietos tikslų ir 
tenkinami vietos poreikiai, prisidedant prie 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos; 

tinkamo lygmens partneryste siekiama 
vietos tikslų ir tenkinami vietos poreikiai, 
prisidedant prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos;

Or. en

Pakeitimas 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
veiksmai, kuriais tinkamo lygmens 
partneryste siekiama vietos tikslų ir 
tenkinami vietos poreikiai, prisidedant prie 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos; 

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
vietos valdžios institucijų veiksmai, kuriais 
tinkamo lygmens partneryste siekiama 
vietos tikslų ir tenkinami vietos poreikiai, 
prisidedant prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos; 

Or. en

Pagrindimas

Vietos valdžios institucijos – pagrindinis Sąjungos regioninės plėtros strategijos 
įgyvendinimo subjektas.

Pakeitimas 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
veiksmai, kuriais tinkamo lygmens 
partneryste siekiama vietos tikslų ir 
tenkinami vietos poreikiai, prisidedant prie 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos;

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
veiksmai, kuriais, jei reikia, tinkamo 
lygmens partneryste siekiama vietos tikslų 
ir tenkinami vietos poreikiai, prisidedant 
prie Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos;
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Or. es

Pakeitimas 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) laipsniškas baigimas – veiksmų 
baigimas pagal metinį sąskaitų 
patvirtinimą prieš bendrąjį programos 
užbaigimą;

(17) laipsniškas baigimas – veiksmų 
baigimas prieš bendrąjį programos 
užbaigimą;

Or. es

Pakeitimas 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) partnerystės sutartis – valstybės narės
kartu su partneriais laikantis daugiapakopio 
valdymo principo parengtas dokumentas, 
kuriame nustatyta valstybės narės BSP 
fondų paramos naudojimo strategija, 
prioritetai ir tvarka, kad veiksmingai ir 
efektyviai būtų įgyvendinama Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija, ir kurį Komisija patvirtina 
atsižvelgdama į vertinimo ir dialogo su 
valstybe nare rezultatus;

(18) partnerystės sutartis – valstybės narės 
kartu su partneriais laikantis daugiapakopio 
valdymo principo, apibrėžto šio 
reglamento 5 straipsnyje, parengtas 
dokumentas, kuriame nustatyta valstybės 
narės BSP fondų paramos naudojimo 
strategija, prioritetai ir tvarka, kad 
veiksmingai ir efektyviai būtų 
įgyvendinama Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategija, tuo pačiu 
pripažįstant įvairių regionų poreikius ir 
užtikrinant būtiną lankstumą tvarios 
regioninės plėtros srityje, ir kurį Komisija 
patvirtina atsižvelgdama į vertinimo ir 
dialogo su valstybe nare rezultatus;

Or. en
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Pakeitimas 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) regionų kategorija – regionų 
skirstymas į mažiau išsivysčiusius 
regionus, pereinamojo laikotarpio 
regionus arba labiau išsivysčiusius 
regionus, kaip nustatyta 82 straipsnio 2 
dalyje;

(19) regionų kategorija – regionų 
skirstymas į mažiau išsivysčiusius regionus 
arba labiau išsivysčiusius regionus, kaip 
nustatyta 82 straipsnio 2 dalyje;

Or. de

Pakeitimas 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 24 a puntas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) makroregionas – teritorinė 
struktūra, kurią sudaro valstybių narių 
grupės, kaip apibrėžta patvirtintoje 
makroregioninėje strategijoje, regionai, 
esantys makroregioninės plėtros fondo 
programos įgyvendinimo teritorijoje;

Or. sk

Pagrindimas

Reikalingas naujos sąvokos apibrėžimas.

Pakeitimas 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmosios dalies 2 straipsnio antros pastraipos 24 b puntas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24b) makroregioninės plėtros fondas –
tarpvalstybinis finansų fondas, įsteigtas 
pagal valstybių narių makroregioninės 
grupės sutartį ir finansuojamas iš BSP 
fondo bei kitų šaltinių; tai naujoviška 
Bendros strateginės programos dalis; 

Or. sk

Pagrindimas

Reikalingas naujos sąvokos apibrėžimas.

Pakeitimas 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. BSP fondų parama teikiama pagal 
daugiametes programas, papildant 
nacionalinę, regioninę ir vietos 
intervencinę veiklą, norint pasiekti 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą ir užtikrinti Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo
strategijos įgyvendinimą, atsižvelgiant į 
integruotąsias gaires ir nacionalines 
reformų programas.

Or. en

Pakeitimas 378
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sk

Pagrindimas

Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų papildymas.

Pakeitimas 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. BSP fondų parama teikiama pagal 
daugiametes programas, papildant 
nacionalinę, regioninę ir vietos 
intervencinę veiklą, skirtą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijai įgyvendinti, taip pat įgyvendinti 
specialius fondų uždavinius pagal jiems 
Sutartyje numatytus tikslus, atsižvelgiant į 
atitinkamas integruotąsias gaires, 
atitinkamas konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir susijusias Tarybos 
rekomendacijas, priimtas pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį.
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Or. en

Pakeitimas 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad BSP fondų parama derėtų su Sąjungos 
atitinkamomis politikos kryptimis, 
įskaitant horizontaliuosius tikslus, ir 
prioritetais ir papildytų kitas Sąjungos 
priemones.

Or. en
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Pakeitimas 382
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės ir jų tam tikslui 
paskirtos institucijos atsako už programų 
įgyvendinimą ir vykdo savo užduotis pagal 
šį reglamentą ir konkretiems fondams 
taikomas taisykles atitinkamu teritoriniu 
lygmeniu, paisydamos institucinės, teisinės 
ir finansinės valstybės narės sistemos ir 
laikydamosi šio reglamento ir konkretiems 
fondams taikomų taisyklių.

4.  Valstybės narės ar pagal (konstitucinę) 
teisinę sistemą kompetentingos teritorinio 
lygmens institucijos atsako už programų 
įgyvendinimą ir vykdo savo užduotis pagal 
šį reglamentą ir konkretiems fondams 
taikomas taisykles, paisydamos 
institucinės, teisinės ir finansinės valstybės 
narės sistemos ir laikydamosi šio 
reglamento ir konkretiems fondams 
taikomų taisyklių.

Or. de

Pakeitimas 383
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės ir jų tam tikslui 
paskirtos institucijos atsako už programų 
įgyvendinimą ir vykdo savo užduotis pagal 
šį reglamentą ir konkretiems fondams 
taikomas taisykles atitinkamu teritoriniu 
lygmeniu, paisydamos institucinės, teisinės 
ir finansinės valstybės narės sistemos ir 
laikydamosi šio reglamento ir konkretiems 
fondams taikomų taisyklių.

4. Valstybės narės ir jų tam tikslui 
paskirtos institucijos atsako už programų 
įgyvendinimą, bendradarbiaujant su 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, ir 
vykdo savo užduotis pagal šį reglamentą ir 
konkretiems fondams taikomas taisykles 
atitinkamu teritoriniu lygmeniu, 
paisydamos institucinės, teisinės ir 
finansinės valstybės narės sistemos ir 
laikydamosi šio reglamento ir konkretiems 
fondams taikomų taisyklių.

Or. en
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Pakeitimas 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės ir jų tam tikslui 
paskirtos institucijos atsako už programų 
įgyvendinimą ir vykdo savo užduotis pagal 
šį reglamentą ir konkretiems fondams 
taikomas taisykles atitinkamu teritoriniu 
lygmeniu, paisydamos institucinės, 
teisinės ir finansinės valstybės narės
sistemos ir laikydamosi šio reglamento ir 
konkretiems fondams taikomų taisyklių.

4. Valstybės narės atitinkamu teritoriniu 
lygmeniu, paisydamos institucinės, 
teisinės ir finansinės valstybės narės
sistemos ir jų tam tikslui paskirtos 
institucijos atsako už programų parengimą 
ir įgyvendinimą ir vykdo savo užduotis 
pagal šį reglamentą ir konkretiems 
fondams taikomas taisykles ir laikydamosi 
šio reglamento ir konkretiems fondams 
taikomų taisyklių.

Or. fr

Pakeitimas 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 Valstybės narės ir jų tam tikslui paskirtos 
institucijos atsako už programų 
įgyvendinimą ir vykdo savo užduotis pagal 
šį reglamentą ir konkretiems fondams 
taikomas taisykles atitinkamu teritoriniu 
lygmeniu, paisydamos institucinės, teisinės 
ir finansinės valstybės narės sistemos ir 
laikydamosi šio reglamento ir konkretiems 
fondams taikomų taisyklių.

4. Valstybės narės ir jų tam tikslui 
paskirtos institucijos atsako už programų 
rengimą ir įgyvendinimą ir vykdo savo 
užduotis pagal šį reglamentą ir konkretiems 
fondams taikomas taisykles atitinkamu 
teritoriniu lygmeniu, paisydamos 
institucinės, teisinės ir finansinės valstybės 
narės sistemos ir laikydamosi šio 
reglamento ir konkretiems fondams 
taikomų taisyklių.

Or. en
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Pakeitimas 386
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės ir jų tam tikslui 
paskirtos institucijos atsako už programų 
įgyvendinimą ir vykdo savo užduotis pagal 
šį reglamentą ir konkretiems fondams 
taikomas taisykles atitinkamu teritoriniu 
lygmeniu, paisydamos institucinės, teisinės 
ir finansinės valstybės narės sistemos ir 
laikydamosi šio reglamento ir konkretiems 
fondams taikomų taisyklių.

4. Valstybės narės ir jų tam tikslui 
paskirtos institucijos atsako už programų 
rengimą bei įgyvendinimą ir vykdo savo 
užduotis pagal šį reglamentą ir konkretiems 
fondams taikomas taisykles atitinkamu 
teritoriniu lygmeniu, paisydamos 
institucinės, teisinės ir finansinės valstybės 
narės sistemos ir laikydamosi šio 
reglamento ir konkretiems fondams 
taikomų taisyklių.

Or. es

Pagrindimas

Visais fondų rengimo ir įgyvendinimo etapais turėtų būti atsižvelgiama į valstybių narių ir jų 
paskirtų institucijų dalyvavimą tinkamu teritoriniu lygmeniu.

Pakeitimas 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios 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 
proporcingumo skiriamos paramos lygiui 
principą.

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 
proporcingumo skiriamos paramos lygiui 
principą ir paramos gavėjo dydį. 

Or. en



PE489.656v01-00 144/171 AM\903190LT.doc

LT

Pakeitimas 388
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios 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 
proporcingumo skiriamos paramos lygiui 
principą.

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

Or. en

Pakeitimas 389
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios 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 
proporcingumo skiriamos paramos lygiui 
principą.

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 
proporcingumo skiriamos paramos lygiui 
principą ir ji taikoma visoms programoms, 
kurių atveju ES įnašas yra mažesnis nei 
150 mln. EUR.

Or. en

Pakeitimas 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 



AM\903190LT.doc 145/171 PE489.656v01-00

LT

Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal savo atitinkamos atsakomybės 
sritis Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad BSP fondų veikla būtų koordinuojama 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos 
politikos sritimis ir priemonėmis, taip pat 
įgyvendinamomis pagal Sąjungos išorės 
veiksmus. 

6. Pagal savo atitinkamos atsakomybės 
sritis Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad BSP fondų veikla būtų koordinuojama 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos 
politikos sritimis ir priemonėmis, taip pat 
įgyvendinamomis pagal Sąjungos išorės 
veiksmus. Ypatingas dėmesys ir, jei tinka, 
ištekliai turi būti skiriami sritims, kuriose 
pagal kitų Sąjungos fondų programas
aiškiai numatoma taikyti integruotą
požiūrį, pvz., vykdant bendrą finansavimą 
integruotų projektų aplinkos apsaugos ir 
klimato srityje.

Or. en

Pagrindimas

Aplinkos ir klimato kaitos aspekto integravimas į visas ES finansavimo programas yra vienas 
iš pagrindinių Parlamento DFP rezoliucijos reikalavimų. „Integruoti projektai“ pagal LIFE 
programą – konkreti integravimo priemonė. Jie gali labai prisidėti prie veiksmingo lėšų 
panaudojimo. Jais siekiama remti, kartu su kitų ES fondais, pagrindinių aplinkos apsaugos 
teisės aktų, pvz., atliekų tvarkymo planų ar klimato strategijų, įgyvendinimą, be to, visi jie turi 
didelį darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo skatinimo potencialą.

Pakeitimas 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. BSP fondams skirta Sąjungos biudžeto 
dalis įgyvendinama vadovaujantis 
valstybių narių ir Komisijos pasidalijamojo 
valdymo principu pagal 2002 m. birželio 
25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 

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

bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento (toliau – Finansinis 
reglamentas) 53 straipsnio b punktą, 
išskyrus Europos iniciatyva įgyvendinamus 
novatoriškus veiksmus pagal ERPF 
reglamento 9 straipsnį ir Komisijos 
iniciatyva teikiamą techninę pagalbą.

Or. en

Pakeitimas 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 393
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Komisija ir valstybės narės užtikrina 
BSP fondų veiksmingumą, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą, informuodamos 
potencialius paramos gavėjus apie 
finansavimo galimybes ir viešai 
informuodamos apie sanglaudos politikos 
vaidmenį ir pasiekimus.
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Or. en

Pakeitimas 395
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 4 straipsnio 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Šiame reglamente nustatytos taisyklės 
turi atspindėti Smulkiojo verslo akto 
Europai prioritetus bei principus ir gali 
būti taikomos Europos, nacionaliniu ir 
regioniniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 396
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Dėl kiekvienos partnerystės sutarties ir 
kiekvienos programos valstybės narės ir 
regionų bei vietos valdžios institucijos 
užmezga partnerystės ryšius su šiais 
partneriais:

Or. it

Pagrindimas

Regionų ir vietos valdžios institucijos turi dalyvauti partnerystėje tokiomis pat sąlygomis kaip 
valstybės narės.

Pakeitimas 398
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Dėl kiekvienos partnerystės sutarties ir 
kiekvienos programos valstybė narė ir 
pagal 4 straipsnio 4 dalies nuostatas 
paskirtos vietos ar regiono institucijos
užmezga partnerystės ryšius su šiais 
partneriais:

Or. fr

Pakeitimas 399
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Dėl kiekvienos partnerystės sutarties ir 
kiekvienos programos valstybė narė pagal 
4 straipsnio 4 dalies nuostatas sudaro 
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partneriais: partnerystės susitarimą su 
kompetentingomis vietos ir regionų 
valdžios institucijomis ir su šiais 
partneriais:

Or. de

Pakeitimas 400
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Dėl kiekvienos partnerystės sutarties ir 
kiekvienos programos valstybė narės, 
kompetentingos regioninės, vietos, miesto 
valdžios ir kitos valdžios institucijos, taip 
pat ekonominiai ir socialiniai partneriai
užmezga partnerystės ryšius su šiais 
partneriais:

Or. en

Pakeitimas 401
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Dėl kiekvienos partnerystės sutarties ir 
kiekvienos programos valstybė narė 
užmezga partnerystės ryšius sudarydama 
partnerystės susitarimą su
kompetentingomis regionų ir vietos 
valdžios institucijomis pagal 4 straipsnio 
4 dalį. Valstybės narės ir kompetentingos 
regionų ir vietos valdžios institucijos taip 
pat bendradarbiauja su šiais partneriais:

Or. en
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Pakeitimas 402
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Dėl kiekvienos partnerystės sutarties ir 
kiekvienos programos valstybė narė pagal 
4 straipsnio 4 dalies nuostatas sudaro 
partnerystės susitarimą su 
kompetentingomis vietos, regionų ir 
miestų valdžios institucijomis:

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į miestų reikšmę sėkmingai sanglaudos politikai, kalbant apie partnerystės 
susitarimą, dėl aiškumo, be regionų ir vietos valdžios institucijų, reikėtų aiškiai nurodyti ir 
miestų valdžios institucijas.

Pakeitimas 403
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Dėl kiekvienos partnerystės sutarties ir 
kiekvienos programos valstybės narės ir 
regionų bei vietos valdžios institucijos 
užmezga partnerystės ryšius su šiais 
partneriais:

Or. it

Pakeitimas 404
Richard Seeber
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 405
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kompetentingomis regioninėmis, 
vietos, miesto ir kitomis valdžios 
institucijomis,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 406
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kompetentingomis regioninėmis, vietos, 
miesto ir kitomis valdžios institucijomis,

(a) kompetentingomis regioninėmis, vietos, 
miesto ir kitomis valdžios institucijomis, 
kurios taip pat organizuoja partnerystę su 
partneriais, paminėtais šios dalies b ir 
c punktuose,

Or. en
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Pakeitimas 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kompetentingomis regioninėmis, 
vietos, miesto ir kitomis valdžios 
institucijomis;

(a) kitomis valdžios institucijomis,

Or. it

Pagrindimas

Regionų ir vietos valdžios institucijos turi dalyvauti partnerystėje tokiomis pat sąlygomis kaip 
valstybės narės.

Pakeitimas 408
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kompetentingomis regioninėmis, 
vietos, miesto ir kitomis valdžios 
institucijomis,

(a) kitomis kompetentingomis valdžios 
institucijomis,

Or. fr

Pakeitimas 409
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kompetentingomis regioninėmis, 
vietos, miesto ir kitomis valdžios

(a) kompetentingomis institucijomis, 
kurios nepaminėtos įvadiniame šios dalies 
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institucijomis, sakinyje,

Or. de

Pakeitimas 410
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kompetentingomis regioninėmis, vietos, 
miesto ir kitomis valdžios institucijomis,

(a) kompetentingomis regioninėmis, vietos, 
miesto, kalnuotų vietovių ir kitomis 
valdžios institucijomis,

Or. fr

Pakeitimas 411
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kompetentingomis regioninėmis, vietos, 
miesto ir kitomis valdžios institucijomis,

(a) kompetentingomis regioninėmis, vietos, 
miesto, kalnų vietovių ir kitomis valdžios 
institucijomis,

Or. en

Pakeitimas 412
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kompetentingomis regioninėmis, 
vietos, miesto ir kitomis valdžios 

(a) kompetentingomis kitomis valdžios 
institucijomis,
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institucijomis;

Or. it

Pakeitimas 413
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ekonominiais ir socialiniais 
partneriais, ir 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 414
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

(c) susijusiomis įstaigomis, 
atstovaujančiomis pilietinei visuomenei, 
įskaitant aplinkosaugos partnerius, 
nevyriausybines organizacijas, ir 
įstaigomis, atsakingomis už moterų ir vyrų 
lygybės ir nediskriminavimo skatinimą.

Or. de

Pakeitimas 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės, nediskriminavimo ir 
socialinės įtrauktiems skatinimą, ir 
jaunimo reikalus atstovaujančiomis 
organizacijomis.

Or. fr

Pakeitimas 416
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, bažnyčias, nevyriausybines 
organizacijas, ir įstaigomis, atsakingomis 
už moterų ir vyrų lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimą.

Or. de

Pakeitimas 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
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vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą, taip pat nevyriausybines 
organizacijas, skatinančias socialinę 
įtrauktį, bei organizacijas, veikiančias 
kultūros, švietimo ir jaunimo politikos 
srityse.

Or. en

Pakeitimas 418
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už faktinės ir 
veiksmingos moterų ir vyrų lygybės 
užtikrinimą bei kovą su diskriminavimu.

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgiama į įstaigų, atsakingų už moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimą 
bei kovą su diskriminavimu, dalyvavimą.

Pakeitimas 419
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo 

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant įmones, mokslo ir 
technologijų organizacijas, aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
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skatinimą. vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

Or. pt

Pagrindimas

Įmonės (komercinės arba pramoninės) atlieka pagrindinį vaidmenį modernizuojant regionų ir 
vietos ekonomiką, todėl jos turėtų būti įtrauktos į partnerystės susitarimus. Tas pats 
pasakytina ir apie universitetus bei technologijų centrus, kurie yra labai svarbūs skatinant 
įgūdžių, kurie padės žmonėms lengviau integruotis į darbo rinką, formavimą. 

Pakeitimas 420
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
taip pat ir socialinę įtrauktį skatinančias 
ne pelno organizacijas, ir įstaigomis, 
atsakingomis už moterų ir vyrų lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimą.

Or. it

Pakeitimas 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) bažnyčiomis ir religinėmis 
bendruomenėmis, veikiančiomis 
tarptautinio bendradarbiavimo, švietimo, 
kultūros ir socialinės įtraukties srityse.

Or. en
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Pakeitimas 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybė narė į partnerystę įtraukia tas 
institucijas, organizacijas ir grupes, 
kurios galėtų daryti įtaką programų 
įgyvendinimui arba atvirkščiai. Ypatingas 
dėmesys skiriamas grupėms, kurios galėtų 
nukentėti nuo programos ir kurios gali 
patirti sunkumų siekdamos daryti įtaką 
programai, visų pirma 
pažeidžiamiausioms ir socialiai atskirtoms 
grupėms. 

Or. en

Pakeitimas 423
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai dalyvauja valstybėms narėms 
rengiant partnerystės sutartis ir pažangos 
ataskaitas bei rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas. Partneriai 
dalyvauja programų stebėsenos 
komitetuose.

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
ir partnerystės susitarimą, kaip nurodyta 
1 dalyje, partneriai dalyvauja valstybėms 
narėms rengiant partnerystės sutartis ir 
pažangos ataskaitas bei rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
programas. Partneriai dalyvauja programų 
stebėsenos komitetuose. 

Or. en
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Pakeitimas 424
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai dalyvauja valstybėms narėms 
rengiant partnerystės sutartis ir pažangos 
ataskaitas bei rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas. Partneriai 
dalyvauja programų stebėsenos 
komitetuose.

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai dalyvauja valstybėms narėms ir 
pagal 4 straipsnio 4 dalies nuostatas 
paskirtoms vietos ar regiono institucijoms
rengiant partnerystės sutartis ir pažangos 
ataskaitas bei rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas. Partneriai 
dalyvauja programų stebėsenos 
komitetuose.

Or. fr

Pakeitimas 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai dalyvauja valstybėms narėms 
rengiant partnerystės sutartis ir pažangos 
ataskaitas bei rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas. Partneriai 
dalyvauja programų stebėsenos 
komitetuose.

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai, pagal institucinę valstybių 
narių struktūrą atstovaujantys 
skirtingiems teritoriniams lygmenims,
visais etapais dalyvauja valstybėms narėms 
rengiant partnerystės sutartis ir pažangos 
ataskaitas bei visais etapais rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
programas. Partneriai dalyvauja programų 
stebėsenos komitetuose.

Or. en

Pakeitimas 426
Jens Nilsson
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai dalyvauja valstybėms narėms 
rengiant partnerystės sutartis ir pažangos 
ataskaitas bei rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas. Partneriai 
dalyvauja programų stebėsenos 
komitetuose.

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą
ir partnerystės susitarimą, kaip nurodyta 
1 dalyje, partneriai dalyvauja valstybėms 
narėms ir kompetentingoms regionų ir 
vietos valdžios institucijoms pagal 
4 straipsnio 4 dalį rengiant partnerystės 
sutartis ir pažangos ataskaitas bei rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
programas. Partneriai dalyvauja programų 
stebėsenos komitetuose. 

Or. en

Pakeitimas 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai dalyvauja valstybėms narėms 
rengiant partnerystės sutartis ir pažangos 
ataskaitas bei rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas. Partneriai 
dalyvauja programų stebėsenos 
komitetuose.

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai dalyvauja valstybėms narėms 
rengiant partnerystės sutartis ir pažangos 
ataskaitas bei rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas. Partneriai 
dalyvauja programų stebėsenos 
komitetuose. Partneriams užtikrinamos
vienodos galimybės gauti finansavimą, 
numatytą šiems tikslams.

Or. en

Pakeitimas 428
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai dalyvauja valstybėms narėms 
rengiant partnerystės sutartis ir pažangos 
ataskaitas bei rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas. Partneriai 
dalyvauja programų stebėsenos 
komitetuose.

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai kuo ankstesniame etape
dalyvauja valstybėms narėms rengiant 
partnerystės sutartis ir pažangos ataskaitas 
bei rengiant, įgyvendinant, stebint ir 
vertinant programas. Partneriai dalyvauja 
programų stebėsenos komitetuose. 

Or. en

Pakeitimas 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai dalyvauja valstybėms narėms 
rengiant partnerystės sutartis ir pažangos 
ataskaitas bei rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas. Partneriai 
dalyvauja programų stebėsenos 
komitetuose.

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai bendradarbiauja valstybėms 
narėms rengiant partnerystės sutartis ir 
pažangos ataskaitas bei rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
programas. Partneriai dalyvauja programų 
stebėsenos komitetuose.

Or. es

Pakeitimas 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 140 
straipsnį, rengiant Europos elgesio 
kodeksą, kuriame nustatomi tikslai ir 
kriterijai, skirti padėti įgyvendinti 

Išbraukta.
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partnerystės principą ir sudaryti sąlygas 
valstybėms narėms dalytis informacija, 
patirtimi, rezultatais ir gerąja patirtimi.

Or. es

Pakeitimas 431
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 140 
straipsnį, rengiant Europos elgesio 
kodeksą, kuriame nustatomi tikslai ir 
kriterijai, skirti padėti įgyvendinti 
partnerystės principą ir sudaryti sąlygas 
valstybėms narėms dalytis informacija, 
patirtimi, rezultatais ir gerąja patirtimi.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 432
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 140 
straipsnį, rengiant Europos elgesio 
kodeksą, kuriame nustatomi tikslai ir 
kriterijai, skirti padėti įgyvendinti 
partnerystės principą ir sudaryti sąlygas 
valstybėms narėms dalytis informacija, 
patirtimi, rezultatais ir gerąja patirtimi.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 
140 straipsnį, rengiant Europos elgesio 
kodeksą, kuriame nustatomi konkretūs
tikslai ir kriterijai, aiškiai nurodant
programų ir projektų valdymo pajėgumus, 
siekiant padėti įgyvendinti partnerystės 
principą ir sudaryti sąlygas valstybėms 
narėms dalytis informacija, patirtimi, 
rezultatais ir gerąja patirtimi.
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Or. en

Pakeitimas 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 140 
straipsnį, rengiant Europos elgesio 
kodeksą, kuriame nustatomi tikslai ir 
kriterijai, skirti padėti įgyvendinti
partnerystės principą ir sudaryti sąlygas 
valstybėms narėms dalytis informacija, 
patirtimi, rezultatais ir gerąja patirtimi.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai po 
visapusiškų konsultacijų su partneriais, 
nurodytais 1 dalyje, Sąjungos lygmeniu 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
140 straipsnį, rengiant geriausia patirtimi
pagrįstą Europos elgesio kodeksą, kuriame 
nustatomi tikslai ir kriterijai, skirti 
užtikrinti partnerystės principo 
įgyvendinimą partnerystės sutarčių ir 
programų rengimo, įgyvendinimo, 
stebėsenos ir vertinimo laikotarpiu, ir
sudaryti sąlygas valstybėms narėms dalytis 
informacija, patirtimi, rezultatais ir 
geriausia patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 434
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 140 
straipsnį, rengiant Europos elgesio 
kodeksą, kuriame nustatomi tikslai ir 
kriterijai, skirti padėti įgyvendinti 
partnerystės principą ir sudaryti sąlygas 
valstybėms narėms dalytis informacija, 
patirtimi, rezultatais ir gerąja patirtimi.

3. Parengiamas Europos elgesio kodeksas, 
kuriame pateikiamos rekomendacijos ir 
geriausios patirties pavyzdžiai, remiant
tikslus ir kriterijus, skirtus padėti 
įgyvendinti partnerystės principą ir 
sudaryti sąlygas valstybėms narėms dalytis 
informacija, patirtimi, rezultatais ir gerąja 
patirtimi. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
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rengiant šį Europos elgesio kodeksą 
priimti deleguotuosius aktus pagal 
142 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Europos elgesio kodekse, inter alia, 
turėtų būti pateikta: 
a) būtiniausi reikalavimai, skirti užtikrinti 
skaidrią partnerių atranką bei aiškumą 
dėl jų vaidmens politikos procese ir jų 
atsakomybės;
b) būtiniausi reikalavimai ir nurodymai, 
kaip nustatyti skirtingų teritorinių 
lygmenų atitinkamus partnerius, 
socialinius ir ekonominius partnerius, 
pilietinės visuomenės organizacijas ir 
institucijas, atsakingas už lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimą;
c) kompetentingų nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimo procedūra;
d) rekomendacijos, kaip suderinti 
partnerystę su programomis, įskaitant 
įvairių fondų programas, bendrų veiksmų 
planus ir integruotas teritorines 
investicijas;
e) būtiniausi reikalavimai, skirti užtikrinti 
prasmingą partnerių dalyvavimą rengiant 
partnerystės sutartį ir programas;
f) būtiniausi reikalavimai dėl nustatomų 
procedūrų, siekiant užtikrinti veiksmingą 
partnerysčių organizavimą;
g) rekomendacijos dėl partnerių 
dalyvavimo stebėsenos komitetuose, 
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projektų atrankos, stebėsenos ir vertinimo 
veikloje;
h) būtiniausi reikalavimai dėl gairių 
partneriams ir dėl palankių sąlygų 
partneriams stiprinti savo gebėjimus 
sudarymo;
i) sistemos, skirtos keistis gerąja patirtimi 
visose valstybėse narėse, apibūdinimas. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir skaidrumo šiame reglamente turėtų būti geriau apibrėžta deleguotųjų 
aktų, kuriais remiantis bus priimtas Europos elgesio kodeksas, taikymo sritis.

Pakeitimas 436
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Gero elgesio kodekse bus nustatyti 
partnerystės kriterijai, kurie bus įtraukti į 
partnerystės sutartį. Šiuose partnerystės 
kriterijuose bus pateikta: 
a) partnerių institucijų, kurios sudaro 
oficialią partnerystę, aprašymas;
b) bendradarbiavimo su 
kompetentingomis nacionalinėmis, 
regioninėmis ir vietos institucijomis 
procedūra, kuria užtikrinamos privalomos 
balsavimo teisės priimant partnerystės 
sprendimus, įskaitant veiksmų programos 
pakeitimus;
c) oficialaus konsultavimosi tvarkos 
institucijose partnerėse, rengiant 
nacionalinių aiškinamųjų pastabų ir 
papildomas įgyvendinimo taisykles, 
aprašymas;
d) suinteresuotųjų subjektų, 
dalyvaujančių rengiant, įgyvendinant, 
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stebint ir vertinant programas,
aprašymas; 
e) reikalavimas dėl procedūrų ir 
atitinkamų dokumentų, susijusių su 
plėtros ir investicijų partnerystės sutartimi 
bei veiksmų programomis, skaidrumo.

Or. en

Pakeitimas 437
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Gero elgesio kodekse bus nustatyti 
partnerystės kriterijai, kurie bus įtraukti į 
partnerystės sutartį. Šiuose partnerystės 
kriterijuose bus pateikta: 
a) partnerių institucijų, kurios sudaro 
oficialią partnerystę, aprašymas;
b) bendradarbiavimo su 
kompetentingomis nacionalinėmis, 
regioninėmis ir vietos institucijomis 
procedūra, kuria užtikrinamos privalomos 
balsavimo teisės priimant partnerystės 
sprendimus, įskaitant veiksmų programos 
pakeitimus;
c) oficialaus konsultavimosi tvarkos 
institucijose partnerėse, rengiant 
nacionalinių aiškinamųjų pastabų ir 
papildomas įgyvendinimo taisykles, 
aprašymas;
d) suinteresuotųjų subjektų, 
dalyvaujančių rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas, 
aprašymas; 
e) reikalavimas dėl procedūrų ir 
atitinkamų dokumentų, susijusių su 
plėtros ir investicijų partnerystės sutartimi 
bei veiksmų programomis, skaidrumo.
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Šie kriterijai patikrinami ex ante, taip pat 
jie įtraukiami į valstybių narių metines 
ataskaitas Komisijai. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama jau reglamento lygmeniu išaiškinti siūlomą elgesio kodeksą tam, kad 
būtų galima užtikrinti tikrą įvairių lygių valdymo ir partnerystės principų įgyvendinimą visais 
lygmenimis Lisabonos sutarties dvasia.

Pakeitimas 438
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Gero elgesio kodekse bus nustatyti 
partnerystės kriterijai, kurie bus įtraukti į 
partnerystės sutartį. Šiuose partnerystės 
kriterijuose bus pateikta: 
a) partnerių institucijų, kurios sudaro 
oficialią partnerystę, aprašymas;
b) bendradarbiavimo su 
kompetentingomis nacionalinėmis, 
regioninėmis ir vietos institucijomis 
procedūra, kuria užtikrinamos privalomos 
balsavimo teisės priimant partnerystės 
sprendimus, įskaitant veiksmų programos 
pakeitimus;
c) oficialaus konsultavimosi tvarkos 
institucijose partnerėse, rengiant 
nacionalinių aiškinamųjų pastabų ir 
papildomas įgyvendinimo taisykles, 
aprašymas;
d) suinteresuotųjų subjektų, 
dalyvaujančių rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas, 
aprašymas;
e) reikalavimas dėl procedūrų ir 
atitinkamų dokumentų, susijusių su 
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plėtros ir investicijų partnerystės sutartimi 
bei veiksmų programomis, skaidrumo.
Šie kriterijai patikrinami ex ante, taip pat 
jie įtraukiami į valstybių narių metines 
ataskaitas Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 439
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Šie kriterijai patikrinami ex ante, taip 
pat jie įtraukiami į valstybių narių 
metines ataskaitas Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bent kartą per metus dėl kiekvieno BSP
fondo Komisija Sąjungos lygmeniu dėl 
fondų paramos įgyvendinimo konsultuojasi 
su ekonominiams ir socialiniams 
partneriams atstovaujančiomis 
organizacijomis. 

4. Bent kartą per metus dėl kiekvieno 
fondo, kuriam taikomas BNR, Komisija 
Sąjungos lygmeniu dėl fondų, kuriems 
taikomas BNR, paramos įgyvendinimo 
konsultuojasi su ekonominiams ir 
socialiniams partneriams atstovaujančiomis 
organizacijomis.

Or. en

Pakeitimas 441
Ramona Nicole Mănescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bent kartą per metus dėl kiekvieno BSP 
fondo Komisija Sąjungos lygmeniu dėl 
fondų paramos įgyvendinimo konsultuojasi 
su ekonominiams ir socialiniams 
partneriams atstovaujančiomis 
organizacijomis. 

4. Bent kartą per metus dėl kiekvieno BSP 
fondo Komisija Sąjungos lygmeniu dėl 
fondų paramos įgyvendinimo konsultuojasi 
su ekonominiams ir socialiniams 
partneriams atstovaujančiomis 
organizacijomis. Šiuo tikslu Komisija iš 
anksto atlieka šio įgyvendinimo eigos ir 
suinteresuotųjų subjektų, ypač 
ekonominių ir socialinių partnerių,
dalyvavimo rezultatų analizę.

Or. en

Pakeitimas 442
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Valstybės narės užtikrina, kad būtų
stiprinami partnerių gebėjimai
veiksmingai dalyvauti partnerystėje ir
viešų konsultacijų procesuose.

Or. en

Pakeitimas 443
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bent kartą per metus dėl kiekvieno 
BSP fondo Komisija Sąjungos lygmeniu 
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dėl fondų paramos įgyvendinimo 
konsultuojasi su ekonominiams ir 
socialiniams partneriams 
atstovaujančiomis organizacijomis.
(Tai bus 5 dalis) 

Or. en


