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Pakeitimas 43
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Pagal Sutarties 174 straipsnį ERPF padeda 
mažinti įvairių regionų išsivystymo 
skirtumus ir atsilikimą nepalankiausias 
sąlygas turinčiuose regionuose, iš kurių 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turintiems regionams, pvz., 
saloms, pasienio bei kalnuotiems 
regionams.

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Pagal Sutarties 174 straipsnį ERPF padeda 
mažinti įvairių regionų išsivystymo 
skirtumus ir atsilikimą nepalankiausias 
sąlygas turinčiuose regionuose, iš kurių 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turintiems regionams, pvz., labai 
retai apgyvendintiems regionams, saloms, 
pasienio bei kalnuotiems regionams.

Or. en

Pakeitimas 44
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Pagal Sutarties 174 straipsnį ERPF padeda 
mažinti įvairių regionų išsivystymo 
skirtumus ir atsilikimą nepalankiausias 
sąlygas turinčiuose regionuose, iš kurių 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turintiems regionams, pvz., 

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Pagal Sutarties 174 straipsnį ERPF padeda 
mažinti įvairių regionų socialinio ir 
ekonominio išsivystymo skirtumus ir 
atsilikimą nepalankiausias sąlygas 
turinčiuose regionuose, iš kurių ypatingą 
dėmesį reikėtų skirti mažiausiai 
išsivysčiusiems regionams ir labai 
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saloms, pasienio bei kalnuotiems 
regionams.

mažiems regionams, pvz., didelių 
ekonominių ir socialinių sunkumų 
paveiktoms sritims, taip pat didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turintiems regionams, pvz., 
saloms, pasienio bei kalnuotiems 
regionams.

Or. en

Pakeitimas 45
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Pagal Sutarties 174 straipsnį ERPF padeda 
mažinti įvairių regionų išsivystymo 
skirtumus ir atsilikimą nepalankiausias 
sąlygas turinčiuose regionuose, iš kurių 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turintiems regionams, pvz., 
saloms, pasienio bei kalnuotiems 
regionams.

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Pagal Sutarties 174 straipsnį ERPF padeda 
mažinti įvairių regionų išsivystymo 
skirtumus ir atsilikimą nepalankiausias 
sąlygas turinčiuose regionuose, iš kurių 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turintiems regionams, pvz., 
saloms, pasienio bei kalnuotiems 
regionams ir SESV 349 straipsnyje 
nurodytiems regionams.

Or. fr

Pakeitimas 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad (1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
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Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Pagal Sutarties 174 straipsnį ERPF padeda 
mažinti įvairių regionų išsivystymo 
skirtumus ir atsilikimą nepalankiausias 
sąlygas turinčiuose regionuose, iš kurių 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turintiems regionams, pvz., 
saloms, pasienio bei kalnuotiems 
regionams.

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Pagal Sutarties 174 straipsnį ERPF padeda 
mažinti įvairių regionų išsivystymo 
skirtumus ir atsilikimą nepalankiausias 
sąlygas turinčiuose regionuose, iš kurių 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turintiems regionams, pvz., 
saloms, pasienio bei kalnuotiems 
regionams. Pagal Sutarties 349 straipsnį 
atokiausiems regionams gali būti 
taikomos konkrečios priemonės, visų 
pirma susijusios su paramos iš 
struktūrinių fondų ir pagal 
horizontaliąsias Sąjungos programas 
gavimo sąlygomis.

Or. fr

Pagrindimas

Kaip nurodoma Europos Parlamento rezoliucijoje dėl sanglaudos politikos vaidmens 
atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“ 
(2011/2195(INI), sanglaudos politika turi likti viena pagrindinių ES veiksmų priemonių, 
skirtų visų ES regionų, ypač atokiausių regionų, skirtumams mažinti.

Pakeitimas 47
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Pagal Sutarties 174 straipsnį ERPF padeda 
mažinti įvairių regionų išsivystymo 
skirtumus ir atsilikimą nepalankiausias 
sąlygas turinčiuose regionuose, iš kurių 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turintiems regionams, pvz., 

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Pagal Sutarties 174 straipsnį ERPF padeda 
mažinti įvairių regionų išsivystymo 
skirtumus ir atsilikimą nepalankiausias 
sąlygas turinčiuose regionuose, iš kurių 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turintiems regionams, pvz., 
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saloms, pasienio bei kalnuotiems 
regionams.

saloms, pasienio bei kalnuotiems 
regionams, taip pat atokiausiems 
regionams pagal Sutarties 349 straipsnį.

Or. pt

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į didelių ir nuolatinių trūkumų turinčių regionų sąrašą įtraukiami atokiausi 
regionai. Dėl savo geografinių ir struktūrinių savybių atokiausi regionai yra vienintelė 
atskirą statusą turinti regionų grupė, tačiau juos taip pat reikia išskirti dėl to, kokį vaidmenį 
gali atlikti sanglaudos politika.

Pakeitimas 48
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Pagal Sutarties 174 straipsnį ERPF padeda 
mažinti įvairių regionų išsivystymo 
skirtumus ir atsilikimą nepalankiausias 
sąlygas turinčiuose regionuose, iš kurių 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turintiems regionams, pvz., 
saloms, pasienio bei kalnuotiems 
regionams.

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Pagal Sutarties 174 straipsnį ERPF padeda 
mažinti įvairių regionų išsivystymo 
skirtumus ir atsilikimą nepalankiausias 
sąlygas turinčiuose regionuose, iš kurių 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turintiems regionams, pvz., 
saloms, pasienio bei kalnuotiems 
regionams, nes jie susiduria su itin 
dideliais ekonominiais sunkumais ir jų 
lemiama emigracija.

Or. de

Pagrindimas

Emigracija kalnuotuose regionuose yra ypač didelė problema, dėl kurios gyventojai susiduria 
su itin dideliais ekonominiais ir demografiniais sunkumais.
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Pakeitimas 49
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, 
kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti kaimo 
vietovėms, pramonės pereinamojo 
laikotarpio vietovėms ir didelių bei 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turinčioms vietovėms, pvz., labai 
retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę 
esantiems regionams ir salų, pasienio bei 
kalnuotiems regionams.

Or. pt

Pakeitimas 50
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Sutarties 349 straipsnyje nustatyta, 
kad patvirtinamos konkrečios priemonės 
siekiant atsižvelgti į struktūrinę socialinę 
ir ekonominę atokiausių regionų padėtį, 
kuri yra dar sunkesnė dėl tam tikrų 
konkrečių savybių, labai ribojančių šių 
regionų plėtrą.

Or. pt

Pakeitimas 51
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Siekiant didesnės papildomos Sąjungos 
sanglaudos politikos naudos konkrečiomis 
nuostatomis reikėtų gerokai supaprastinti 
tvarką visais susijusiais lygmenimis: 
paramos gavėjų, programavimo institucijų,
programoje dalyvaujančių valstybių narių 
bei trečiųjų šalių ir Komisijos.

(3) Siekiant didesnės papildomos Sąjungos 
sanglaudos politikos naudos, ypač siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų,
konkrečiomis nuostatomis reikėtų gerokai 
supaprastinti tvarką visais susijusiais 
lygmenimis: paramos gavėjų, 
programavimo institucijų, programoje 
dalyvaujančių valstybių narių bei trečiųjų 
šalių ir Komisijos.

Or. en

Pakeitimas 52
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Siekiant didesnės papildomos Sąjungos 
sanglaudos politikos naudos konkrečiomis 
nuostatomis reikėtų gerokai supaprastinti 
tvarką visais susijusiais lygmenimis: 
paramos gavėjų, programavimo institucijų, 
programoje dalyvaujančių valstybių narių 
bei trečiųjų šalių ir Komisijos.

(3) Siekiant didesnės papildomos Sąjungos 
sanglaudos politikos naudos konkrečiomis 
nuostatomis reikėtų gerokai supaprastinti 
tvarką visais susijusiais lygmenimis: 
paramos gavėjų, programavimo institucijų, 
programoje dalyvaujančių valstybių narių, 
išrinktos regionų ir vietos valdžios 
institucijų bei trečiųjų šalių ir Komisijos.

Or. fr

Pakeitimas 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti pasienio regionuose 



AM\903764LT.doc 9/166 PE490.976v01-00

LT

regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darbios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

kartu nustatytas bendras problemas (pvz., 
dėl prasto prieinamumo, prastos arba 
nesamos infrastruktūros, įskaitant kliūtis 
transporto tinkluose, netinkamos verslui 
aplinkos, vietos ir regionų administracinių 
institucijų tinklų trūkumo, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ir informacinių bei 
ryšio technologijų perėmimo, aplinkos 
taršos, rizikos prevencijos, neigiamo 
požiūrio į kaimyninės šalies piliečius) ir 
išnaudoti nepanaudotas pasienio srities 
galimybes (tarpvalstybinių mokslinių 
tyrimų ir inovacijų infrastruktūros ir 
branduolių kūrimo, kultūrinių mainų 
vystymo ir turizmo infrastruktūros 
tobulinimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darnios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 54
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto tolimojo ir artimojo 
susisiekimo, prastų elektros tinklų, 
informacinių ir ryšių technologijų, 
netinkamos verslui aplinkos, gelbėjimo 
tarnyboms kylančių kliūčių, vietos ir 
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perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darbios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

regionų administracinių institucijų tinklų 
trūkumo, mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, aukštųjų mokyklų arba 
sveikatos centrų bendradarbiavimo), kartu 
gerinant bendradarbiavimo procesą, 
siekiant darnios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

Or. de

Pakeitimas 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, mažo moterų skaičiaus 
darbo rinkoje, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
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inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darbios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darnios Sąjungos plėtros. Vykdant
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 56
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darbios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, žmogiškųjų išteklių ir 
pajėgumų regioninės plėtros atžvilgiu 
trūkumo, vietos ir regionų administracinių 
institucijų tinklų trūkumo, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ir informacinių bei 
ryšio technologijų perėmimo, aplinkos 
taršos, rizikos prevencijos, neigiamo 
požiūrio į kaimyninės šalies piliečius) ir 
išnaudoti nepanaudotas pasienio srities 
galimybes (tarpvalstybinių mokslinių 
tyrimų ir inovacijų infrastruktūros ir 
branduolių kūrimo, tarpvalstybinės darbo 
rinkos integracijos, universitetų arba 
sveikatos centrų bendradarbiavimo), kartu 
gerinant bendradarbiavimo procesą, 
siekiant darnios Sąjungos plėtros. Vykdant 
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pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

tarpvalstybines programas, pvz., Šiaurės 
Airijos ir Airijos pasienio grafysčių taikos 
ir susitaikymo programą, ERPF parama 
taip pat skiriama susijusių regionų 
socialiniam ir ekonominiam stabilumui 
užtikrinti, pirmiausia remiant 
bendruomenių sanglaudą skatinančius 
veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 57
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darbios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, emigracijos ir 
demografinių pokyčių, su kuriais 
susiduria kalnuotos vietovės, vietos ir 
regionų administracinių institucijų tinklų 
trūkumo, mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, aukštųjų mokyklų arba 
sveikatos centrų bendradarbiavimo), kartu 
gerinant bendradarbiavimo procesą, 
siekiant darnios Sąjungos plėtros, ypač 
pabrėžiant makroregionų naudą Europai. 
Vykdant tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir 
Airijos pasienio grafysčių taikos ir 
susitaikymo programą, ERPF parama taip 
pat skiriama susijusių regionų socialiniam 
ir ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
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pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

Or. de

Pagrindimas

Kalnuotos vietovės natūraliai susiduria su ypatingais iššūkiais. Jose kyla įvairių sunkumų, 
pvz., dėl emigracijos ir ekonomiškai nepalankios padėties. Todėl pageidautina atskirai 
nurodyti šiuos regionus. Makroregionai yra geras ir naudingas būdas tarpvalstybiniu mastu 
spręsti šiuos sunkumus.

Pakeitimas 58
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darbios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius, darbo rinkos 
skaidrumo trūkumo ir dabartinių darbo 
bei socialinių standartų) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, darbuotojų  judumo kliūčių, 
taip pat kliūčių judiems darbuotojams 
gauti informacijos, konsultacijų ar rasti 
tinkamą darbą pašalinimo, universitetų 
arba sveikatos centrų bendradarbiavimo), 
kartu gerinant bendradarbiavimo procesą, 
siekiant darnios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
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sanglaudą skatinančius veiksmus. pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 59
François Alfonsi, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darbios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, švietimo sistemų, ypač 
universitetų, arba sveikatos centrų 
bendradarbiavimo, tarpvalstybinės regionų 
kultūros rėmimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darnios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.
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Or. fr

Pakeitimas 60
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darbios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo ir konkrečių 
projektų turizmo sektoriuje vystymo), 
kartu gerinant bendradarbiavimo procesą, 
siekiant darnios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

Or. it

Pakeitimas 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darbios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, visų pirma prie 
salų, veiksmingų transporto tinklų 
nebuvimo, netinkamos verslui aplinkos, 
vietos ir regionų administracinių institucijų 
tinklų trūkumo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų ir informacinių bei ryšio 
technologijų perėmimo, aplinkos taršos, 
rizikos prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darnios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

Or. fr

Pakeitimas 62
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
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(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darbios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant 
darnios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant socialinę įtrauktį ir 
bendruomenių sanglaudą skatinančius 
veiksmus.

Or. fr

Pakeitimas 63
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Tarptautiniu bendradarbiavimu reikėtų 
siekti didinti bendradarbiavimą veiksmais, 
kuriais skatinama su Sąjungos sanglaudos 
politikos prioritetais susijusi integruota 
teritorinė plėtra.

(6) Tarptautiniu bendradarbiavimu reikėtų 
siekti didinti bendradarbiavimą veiksmais, 
kuriais skatinama su Sąjungos sanglaudos 
politikos prioritetais susijusi integruota 
teritorinė plėtra. Bendroms tarptautinėms 
teritorijoms, susiduriančioms su bendrais 
dėl infrastruktūros ir natūralaus 
teritorijos pobūdžio kylančiais sunkumais, 
pvz., Alpių regionams, reikėtų padėti kurti 
makroregionus.
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Or. de

Pagrindimas

Alpių kalnų regionas dėl natūralių priežasčių susiduria su ypatingais demografiniais 
sunkumais. Makroregionai yra geras ir naudingas būdas tarpvalstybiniu mastu spręsti šiuos 
sunkumus. Alpių mikroregiono sukūrimas vietos gyventojams atneštų didelę naudą.

Pakeitimas 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Tarptautiniu bendradarbiavimu reikėtų 
siekti didinti bendradarbiavimą veiksmais,
kuriais skatinama su Sąjungos sanglaudos 
politikos prioritetais susijusi integruota 
teritorinė plėtra.

(6) Tarptautiniu bendradarbiavimu reikėtų 
siekti didinti bendradarbiavimą veiksmais, 
kuriais skatinama su Sąjungos sanglaudos 
politikos prioritetais susijusi integruota 
teritorinė plėtra. Taip pat reikėtų skatinti 
strateginį pasienio regionų, kuriuose 
neįgyvendinama tarpvalstybinė programa, 
bendradarbiavimą.

Or. es

Pakeitimas 65
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tarpregioniniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti didinti sanglaudos politikos 
veiksmingumą skatinant regionų dalijimąsi 
patirtimi siekiant tobulinti veiksmų 
programų rengimą ir įgyvendinimą pagal 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą. Visų pirma skatinamas 
novatoriškų mokslinius tyrimus vykdančių 
branduolių bendradarbiavimas ir tyrėjų bei 

(7) Tarpregioniniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti didinti sanglaudos politikos 
veiksmingumą skatinant regionų dalijimąsi 
patirtimi siekiant tobulinti veiksmų 
programų, skirtų investicijoms į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
stiprinti, rengimą ir įgyvendinimą. Visų 
pirma skatinamas novatoriškų mokslinius 
tyrimus vykdančių branduolių 
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mokslinių tyrimų institucijų mainai, 
remiantis programa „Žinių regionas“ ir 
„Mokslinių tyrimų potencialas 
konvergencijos ir atokiausiuose 
regionuose“ pagal Septintąją bendrąją 
mokslinių tyrimų programą.

bendradarbiavimas ir tyrėjų bei mokslinių 
tyrimų institucijų mainai, remiantis 
programa „Žinių regionas“ ir „Mokslinių 
tyrimų potencialas konvergencijos ir 
atokiausiuose regionuose“ pagal Septintąją 
bendrąją mokslinių tyrimų programą.

Or. en

Pakeitimas 66
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tarpregioniniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti didinti sanglaudos politikos 
veiksmingumą skatinant regionų dalijimąsi 
patirtimi siekiant tobulinti veiksmų 
programų rengimą ir įgyvendinimą pagal 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą. Visų pirma skatinamas 
novatoriškų mokslinius tyrimus vykdančių 
branduolių bendradarbiavimas ir tyrėjų bei 
mokslinių tyrimų institucijų mainai, 
remiantis programa „Žinių regionas“ ir 
„Mokslinių tyrimų potencialas 
konvergencijos ir atokiausiuose 
regionuose“ pagal Septintąją bendrąją 
mokslinių tyrimų programą.

(7) Tarpregioniniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti didinti sanglaudos politikos 
veiksmingumą skatinant regionų dalijimąsi 
patirtimi siekiant tobulinti veiksmų 
programų rengimą ir įgyvendinimą pagal 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą. Visų pirma skatinamas 
novatoriškų mokslinius tyrimus vykdančių 
branduolių bendradarbiavimas ir tyrėjų bei 
mokslinių tyrimų institucijų mainai, 
remiantis programa „Žinių regionas“ ir 
„Mokslinių tyrimų potencialas 
konvergencijos ir atokiausiuose 
regionuose“ pagal Septintąją bendrąją 
mokslinių tyrimų programą. Taip 
bendradarbiaujant reikėtų susieti aukštos 
kokybės mokslinių tyrimų centrus su 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
besikuriančiomis mokslinių tyrimų 
institucijomis, vykdyti darbuotojų mainus, 
keistis ekspertų patarimais ir pagalba, taip 
pat kurti bendras kompetencijos centrų 
steigimo atitinkamuose mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose strategijas.

Or. en
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Pakeitimas 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų remti prie sausumos arba jūrų sienų 
esančius regionus. Remiantis ankstesnių 
programavimo laikotarpių patirtimi 
Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus 
parengti tarpvalstybinių teritorijų, kurios 
galėtų paprasčiau gauti paramą pagal 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programas, sąrašą. Sudarydama tą sąrašą 
Komisija turėtų atsižvelgti į pritaikymus, 
kurių reikia siekiant užtikrinti darną, ypač 
prie sausumos ir jūrų sienų, ir 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio 
programų tęstinumą įgyvendinimo 
teritorijose. Šiais pritaikymais galima 
sumažinti arba padidinti esamas programų 
įgyvendinimo teritorijas arba 
tarpvalstybinių bendradarbiavimo 
programų skaičių, bet gali būti leidžiama ir 
geografinė sankloda.

(9) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų remti prie sausumos arba jūrų sienų 
esančius regionus. Remiantis ankstesnių 
programavimo laikotarpių patirtimi 
Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus 
parengti tarpvalstybinių teritorijų, kurios 
galėtų paprasčiau gauti paramą pagal 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programas, sąrašą. Sudarydama tą sąrašą 
Komisija turėtų atsižvelgti į pritaikymus, 
kurių reikia siekiant užtikrinti darną, ypač 
prie sausumos ir jūrų sienų, ir 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio 
programų tęstinumą įgyvendinimo 
teritorijose. Šiais pritaikymais galima 
sumažinti arba padidinti esamas programų 
įgyvendinimo teritorijas, ypač siekiant 
sudaryti sąlygas jūrų teritorijų, kurios yra 
Sąjungos išorės sienos, 
bendradarbiavimui, arba tarpvalstybinių 
bendradarbiavimo programų skaičių, bet 
gali būti leidžiama ir geografinė sankloda.

Or. es

Pakeitimas 68
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų remti prie sausumos arba jūrų sienų 
esančius regionus. Remiantis ankstesnių 
programavimo laikotarpių patirtimi 
Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus 

(9) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų remti prie sausumos arba jūrų sienų 
esančius regionus. Remiantis ankstesnių 
programavimo laikotarpių patirtimi 
Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus 
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parengti tarpvalstybinių teritorijų, kurios 
galėtų paprasčiau gauti paramą pagal 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programas, sąrašą. Sudarydama tą sąrašą 
Komisija turėtų atsižvelgti į pritaikymus, 
kurių reikia siekiant užtikrinti darną, ypač 
prie sausumos ir jūrų sienų, ir 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio 
programų tęstinumą įgyvendinimo 
teritorijose. Šiais pritaikymais galima 
sumažinti arba padidinti esamas programų 
įgyvendinimo teritorijas arba 
tarpvalstybinių bendradarbiavimo 
programų skaičių, bet gali būti leidžiama ir 
geografinė sankloda.

parengti tarpvalstybinių teritorijų, kurios 
galėtų paprasčiau gauti paramą pagal 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programas, sąrašą, į kurį būtų galima 
įtraukti didžiausią įmanomą regionų 
skaičių. Sudarydama tą sąrašą Komisija 
turėtų atsižvelgti į pritaikymus, kurių reikia 
siekiant užtikrinti darną, ypač prie 
sausumos ir jūrų sienų, ir 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpio programų 
tęstinumą įgyvendinimo teritorijose. Šiais 
pritaikymais galima sumažinti arba 
padidinti esamas programų įgyvendinimo 
teritorijas arba tarpvalstybinių 
bendradarbiavimo programų skaičių, bet 
gali būti leidžiama ir geografinė sankloda.
Siekiant sudaryti sąlygas atokiausiems 
regionams dalyvauti tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programose, nereikėtų 
taikyti didžiausio atstumo kriterijaus, nes 
jį taikant šios šalys nebūtų įtrauktos į 
tarpvalstybines teritorinio 
bendradarbiavimo kryptis.

Or. pt

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sausumos ir ypač jūrų sienų sanglaudą, kito programavimo laikotarpio 
pakeitimais reikėtų įtraukti atokiausius regionus į teritorinio bendradarbiavimo programų 
tarpvalstybinę dimensiją. Kadangi didžiausio atstumo kriterijus yra 150 km, keletas 
atokiausių regionų neatitinka šių programų reikalavimų ir nėra įtraukiami į visą 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Pakeitimas 69
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Vis dėlto yra tokių Europos regionų, 
kurie negali dalyvauti tarpvalstybiniame 
bendradarbiavime dėl savo atokumo ir 
jūros sienos atstumo kriterijaus.
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Or. pt

Pakeitimas 70
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Nepaisant to, šių regionų integracija 
ir jų prieinamumas prie ES 
nepriklausančių geografinių teritorijų 
nėra matuojamas vien jų geografiniu 
atokumu. Istorinių, kalbinių ir kultūrinių 
sąsajų, jungiančių juos su skirtingomis 
šalimis, gerove jiems sudaromos geros 
sąlygos tvirtinti šiuos ryšius ir taip 
stiprinama ES visame pasaulyje. Todėl jie 
turėtų turėti teisę dalyvauti tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programose.

Or. pt

Pakeitimas 71
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Tarptautinio bendradarbiavimo 
teritorijas reikėtų apibrėžti atsižvelgiant į 
reikiamus integruotos teritorinės plėtros 
skatinimo veiksmus. Komisiją reikėtų 
įgalioti apibrėžti tarptautinio 
bendradarbiavimo teritorijas.

(10) Tarptautinio bendradarbiavimo 
teritorijas reikėtų apibrėžti atsižvelgiant į 
reikiamus integruotos teritorinės plėtros 
skatinimo veiksmus. Komisiją reikėtų 
įgalioti apibrėžti tarptautinio 
bendradarbiavimo teritorijas, kad galėtų 
užtikrinti, jog šis bendradarbiavimas bus 
tęsiamas platesnėse ir labiau susietose 
teritorijose ir grindžiamas per ankstesnes 
programas įgyta patirtimi.

Or. pt
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Pagrindimas

Rengdama teritorijų, kurios turėtų gauti paramą, sąrašą Komisija privalo užtikrinti 
bendradarbiavimo tęstinumą bei nuoseklumą ir atsižvelgti į ankstesnes programas.

Pakeitimas 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Tarptautinio bendradarbiavimo 
teritorijas reikėtų apibrėžti atsižvelgiant į 
reikiamus integruotos teritorinės plėtros 
skatinimo veiksmus. Komisiją reikėtų 
įgalioti apibrėžti tarptautinio 
bendradarbiavimo teritorijas.

(10) Tarptautinio bendradarbiavimo 
teritorijas reikėtų apibrėžti atsižvelgiant į 
reikiamus integruotos teritorinės plėtros 
skatinimo veiksmus. Komisiją reikėtų 
įgalioti apibrėžti tarptautinio 
bendradarbiavimo teritorijas. Komisija 
turėtų atsižvelgti į pritaikymus, kurių 
reikia siekiant užtikrinti derėjimą su 
regioninėmis tarpvalstybinėmis 
strategijomis.

Or. es

Pakeitimas 73
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Būtina toliau remti arba prireikus 
užmegzti tarpvalstybinį, tarptautinį ir 
tarpregioninį bendradarbiavimą su 
Sąjungos kaimyninėmis trečiosiomis 
šalimis, nes tai bus naudinga su 
trečiosiomis šalimis sienas turinčių 
valstybių narių regionams. Todėl ERPF 
teiks paramą tarpvalstybinėms ir jūros 
baseino programoms pagal Europos 
kaimynystės priemonę (ENI) remiantis 

(12) Būtina toliau remti arba prireikus 
užmegzti tarpvalstybinį, tarptautinį ir 
tarpregioninį bendradarbiavimą su 
Sąjungos kaimyninėmis trečiosiomis 
šalimis, nes tai bus naudinga su 
trečiosiomis šalimis sienas turinčių 
valstybių narių regionams. Todėl ERPF 
teiks paramą tarpvalstybinėms ir jūros 
baseino programoms pagal Europos 
kaimynystės priemonę (ENI) remiantis 
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Reglamentu (ES) Nr. […]/2012 ir pagal 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę 
(IPA) remiantis Reglamentu (ES) 
Nr. […]/2012.

Reglamentu (ES) Nr. […]/2012 ir pagal 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę 
(IPA) remiantis Reglamentu (ES) 
Nr. […]/2012, o tarptautinio 
bendradarbiavimo programomis taip pat 
galima įtraukti trečiųjų šalių regionus, 
numatomus šiomis išorinėmis Europos 
Sąjungos finansavimo priemonėmis.

Or. pt

Pagrindimas

Europos Sąjungos trečiosios kaimyninės šalys gali būti paragintos dalyvauti kurioje nors –
tarpvalstybinėje arba tarptautinėje – Europos teritorinio bendradarbiavimo kryptyje.

Pakeitimas 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sąjungos regionams būtų naudinga 
parengti ERPF paramos išorės politikos 
priemonėms, tokioms kaip EKP ir PNPP, 
organizavimo tvarką, įskaitant atvejus, kai 
išorės bendradarbiavimo programų 
patvirtinti negalima arba jos turi būti 
nutrauktos.

(13) Sąjungos regionams būtų naudinga 
parengti ERPF paramos išorės politikos 
priemonėms, tokioms kaip EKP, EPF ir 
PNPP, organizavimo tvarką, įskaitant 
atvejus, kai išorės bendradarbiavimo 
programų patvirtinti negalima arba jos turi 
būti nutrauktos.

Or. fr

Pagrindimas

Europos plėtros fondą būtina nurodyti, siekiant atsižvelgti į EPF ir ERPF koordinavimo 
priemones arba jas įdiegti atokiausiems regionams, kuriems EKP ir PNPP netaikomos.

Pakeitimas 75
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sąjungos regionams būtų naudinga 
parengti ERPF paramos išorės politikos 
priemonėms, tokioms kaip EKP ir PNPP, 
organizavimo tvarką, įskaitant atvejus, kai 
išorės bendradarbiavimo programų 
patvirtinti negalima arba jos turi būti 
nutrauktos.

(13) Sąjungos regionams būtų naudinga 
parengti ERPF paramos išorės politikos 
priemonėms, tokioms kaip EKP ir 
PNPP II, organizavimo tvarką, įskaitant 
atvejus, kai išorės bendradarbiavimo 
programų patvirtinti negalima arba jos turi 
būti nutrauktos.
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės atitinkamai pakeisti visą 
tekstą.)

Or. en

Pakeitimas 76
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Būtina nustatyti kiekvienam iš 
skirtingų Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo komponentų 
skiriamus išteklius, ir toliau daugiausia jų 
skiriant tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui bei užtikrinant 
pakankamą finansavimą atokiausių regionų 
bendradarbiavimui.

(15) Būtina nustatyti kiekvienam iš 
skirtingų Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo komponentų 
skiriamus išteklius, ir toliau daugiausia jų 
skiriant tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui, ir suteikti valstybėms 
narėms bei išrinktos regionų ir vietos 
valdžios institucijoms laisvę lanksčiai 
įgyvendinti komponentus, užtikrinant 
pakankamą finansavimą atokiausių regionų 
bendradarbiavimui.

Or. fr

Pakeitimas 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Būtina nustatyti kiekvienam iš 
skirtingų Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo komponentų 
skiriamus išteklius, ir toliau daugiausia jų 
skiriant tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui bei užtikrinant 
pakankamą finansavimą atokiausių regionų 
bendradarbiavimui.

(15) Būtina nustatyti kiekvienam iš 
skirtingų Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo komponentų 
skiriamus išteklius, ir toliau daugiausia jų 
skiriant tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui bei užtikrinant 
pakankamą finansavimą salų ir atokiausių 
regionų bendradarbiavimui.

Or. fr

Pakeitimas 78
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Būtina nustatyti kiekvienam iš 
skirtingų Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo komponentų 
skiriamus išteklius, ir toliau daugiausia jų 
skiriant tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui bei užtikrinant 
pakankamą finansavimą atokiausių regionų 
bendradarbiavimui.

(15) Būtina nustatyti kiekvienam iš 
skirtingų Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo komponentų 
skiriamus išteklius, ir toliau daugiausia jų 
skiriant tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui bei užtikrinant aktyvų 
dalyvavimą ir pakankamą finansavimą 
atokiausių regionų bendradarbiavimui.

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į atokiausių regionų reikšmę ir jų bei kaimyninių trečiųjų šalių santykiuose jų 
siūlomas galimybes, privaloma užtikrinti jiems trijų Europos teritorinio bendradarbiavimo 
krypčių – tarpvalstybinės, tarptautinės ir tarpregioninės – pakankamą finansavimą.

Pakeitimas 79
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant kuo didesnio sanglaudos 
politikos poveikio visoje Sąjungoje, 
teminių tikslų reikėtų atrinkti nedaug. Vis 
dėlto siekiant kuo daugiau naudos iš 
tarpregioninio bendradarbiavimo, kuriuo 
siekiama didinti sanglaudos politikos 
veiksmingumą pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą, veiklos sutelkimą pagal 
tarpregioninio bendradarbiavimo programą 
turėtų atspindėti ne ribotas teminių tikslų 
skaičius, bet kiekvieno veiksmo tikslas.

(16) Siekiant kuo didesnio sanglaudos 
politikos poveikio visoje Sąjungoje, 
teminių tikslų reikėtų atrinkti nedaug, taip 
pat reikėtų pasirinkti bent vieną teminį 
tikslą, numatytą Reglamento (ES) 
Nr. [...BNR]1 9 straipsnio 8, 9 ir 
10 punktuose. Vis dėlto siekiant kuo 
daugiau naudos iš tarpregioninio 
bendradarbiavimo, kuriuo siekiama didinti 
sanglaudos politikos veiksmingumą pagal 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą, veiklos sutelkimą pagal 
tarpregioninio bendradarbiavimo programą 
turėtų atspindėti ne ribotas teminių tikslų 
skaičius, bet kiekvieno veiksmo tikslas.
Siekiant patenkinti konkrečius tam tikros 
teritorijos poreikius, ypač pabrėžiant 
užtikrintas galimybes naudotis 
paslaugomi, aktyvios socialiai 
pažeidžiamų grupių, pvz., romų 
bendruomenių ir neįgaliųjų, įtraukties 
rėmimą ir socialinių inovacijų, tvaraus 
ekonomikos augimo bei deramų darbo 
vietų kūrimo skatinimą, reikia vadovautis 
diferencijuotu, nuo regioninio ir vietos 
konteksto priklausančiu požiūriu.
__________________
1 COM(2011) 0615.

Or. en

Pakeitimas 80
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekdamas įgyvendinti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo siekius ir
tikslus, nustatytus strategijoje „Europa 
2020“, ERPF pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą turėtų padėti siekti 
teminių tikslų: plėtoti žiniomis, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
pagrįstą ekonomiką, skatinti 
ekologiškesnę, labiau išteklius tausojančią 
ir konkurencingesnę ekonomiką, skatinti 
didelį užimtumą, kuriuo būtų užtikrinama 
socialinė ir teritorinė sanglauda, ir ugdyti 
administracinius gebėjimus. Vis dėlto 
investavimo prioritetų pagal įvairius 
teminius tikslus sąrašą reikėtų pritaikyti 
prie konkrečių Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo poreikių, ypač 
sudarant sąlygas tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje tęsti teisinį ir 
administracinį piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimą, bendradarbiavimą 
užimtumo, mokymo ir socialinės įtraukties 
srityse vykdant tarpvalstybinę veiklą, 
tarptautinio bendradarbiavimo srityje 
sudarant sąlygas tęsti į tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programas neįtrauktą 
jūrinį tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir 
rengiant bei įgyvendinant makroregioninę 
ir jūros baseino regiono strategiją.

(17) Siekdamas įgyvendinti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo tikslus, 
nustatytus strategijoje „Europa 2020“, 
ERPF pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą turėtų padėti 
skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, 
atnaujinti įgūdžius, kuriais skatinama 
žinių ekonomika, pasitelkiant švietimą ir 
mokymą kurti žmogiškąjį kapitalą, teikti 
paramą pereinant nuo švietimo ar 
profesinio mokymo prie darbo, skatinti 
ekologiškesnę, labiau išteklius tausojančią 
ir konkurencingesnę ekonomiką, skatinti 
didelį deramą užimtumą, kuriuo būtų 
užtikrinama socialinė ir teritorinė 
sanglauda, ir ugdyti administracinius ir 
institucinius gebėjimus. Vis dėlto 
investavimo prioritetų pagal įvairius 
teminius tikslus sąrašą reikėtų pritaikyti 
prie konkrečių Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo poreikių, ypač 
sudarant sąlygas tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje tęsti teisinį ir 
administracinį piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimą, bendradarbiavimą 
užimtumo, mokymo ir socialinės įtraukties 
srityse vykdant tarpvalstybinę veiklą, 
tarptautinio bendradarbiavimo srityje 
sudarant sąlygas tęsti į tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programas neįtrauktą 
jūrinį tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir 
rengiant bei įgyvendinant makroregioninę 
ir jūros baseino regiono strategiją.

Or. en

Pakeitimas 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekdamas įgyvendinti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo siekius ir 
tikslus, nustatytus strategijoje „Europa 
2020“, ERPF pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą turėtų padėti siekti 
teminių tikslų: plėtoti žiniomis, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstą 
ekonomiką, skatinti ekologiškesnę, labiau 
išteklius tausojančią ir konkurencingesnę 
ekonomiką, skatinti didelį užimtumą, 
kuriuo būtų užtikrinama socialinė ir 
teritorinė sanglauda, ir ugdyti 
administracinius gebėjimus. Vis dėlto 
investavimo prioritetų pagal įvairius 
teminius tikslus sąrašą reikėtų pritaikyti 
prie konkrečių Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo poreikių, ypač 
sudarant sąlygas tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje tęsti teisinį ir 
administracinį piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimą, bendradarbiavimą 
užimtumo, mokymo ir socialinės įtraukties 
srityse vykdant tarpvalstybinę veiklą, 
tarptautinio bendradarbiavimo srityje 
sudarant sąlygas tęsti į tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programas neįtrauktą 
jūrinį tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir 
rengiant bei įgyvendinant makroregioninę 
ir jūros baseino regiono strategiją.

(17) Siekdamas įgyvendinti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo siekius ir 
tikslus, nustatytus strategijoje „Europa 
2020“, ERPF pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą turėtų padėti siekti 
teminių tikslų: plėtoti žiniomis, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstą 
ekonomiką, skatinti ekologiškesnę, labiau 
išteklius tausojančią ir konkurencingesnę 
ekonomiką, skatinti didelį užimtumą, 
kuriuo būtų užtikrinama socialinė ir 
teritorinė sanglauda, ir ugdyti 
administracinius gebėjimus. Vis dėlto 
investavimo prioritetų pagal įvairius 
teminius tikslus sąrašą reikėtų pritaikyti 
prie konkrečių Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo poreikių, ypač 
sudarant sąlygas tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje tęsti teisinį ir 
administracinį piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimą, transporto ir turizmo 
infrastruktūros vystymą, tobulinimą ar 
plėtojimą, bendradarbiavimą užimtumo, 
mokymo ir socialinės įtraukties srityse 
vykdant tarpvalstybinę veiklą, tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje sudarant sąlygas 
tęsti į tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programas neįtrauktą jūrinį tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekdamas įgyvendinti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo siekius ir 
tikslus, nustatytus strategijoje „Europa

(17) Siekdamas įgyvendinti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo siekius ir 
tikslus, nustatytus strategijoje 
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2020“, ERPF pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą turėtų padėti siekti 
teminių tikslų: plėtoti žiniomis, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstą 
ekonomiką, skatinti ekologiškesnę, labiau 
išteklius tausojančią ir konkurencingesnę 
ekonomiką, skatinti didelį užimtumą, 
kuriuo būtų užtikrinama socialinė ir 
teritorinė sanglauda, ir ugdyti 
administracinius gebėjimus. Vis dėlto 
investavimo prioritetų pagal įvairius 
teminius tikslus sąrašą reikėtų pritaikyti 
prie konkrečių Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo poreikių, ypač 
sudarant sąlygas tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje tęsti teisinį ir 
administracinį piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimą, bendradarbiavimą 
užimtumo, mokymo ir socialinės įtraukties 
srityse vykdant tarpvalstybinę veiklą, 
tarptautinio bendradarbiavimo srityje 
sudarant sąlygas tęsti į tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programas neįtrauktą 
jūrinį tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir 
rengiant bei įgyvendinant makroregioninę 
ir jūros baseino regiono strategiją.

„Europa 2020“, ERPF pagal Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslą turėtų 
padėti siekti teminių tikslų: plėtoti 
žiniomis, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą ekonomiką, skatinti 
ekologiškesnę, labiau išteklius tausojančią 
ir konkurencingesnę ekonomiką, skatinti 
didelį užimtumą, kuriuo būtų užtikrinama 
socialinė ir teritorinė sanglauda, ir ugdyti 
administracinius gebėjimus. Vis dėlto 
investavimo prioritetų pagal įvairius 
teminius tikslus sąrašą reikėtų pritaikyti 
prie konkrečių Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo poreikių, ypač 
sudarant sąlygas tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje tęsti teisinį ir 
administracinį piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimą, bendradarbiavimą 
užimtumo, mokymo ir socialinės įtraukties 
srityse vykdant tarpvalstybinę veiklą, 
tarptautinio bendradarbiavimo srityje 
sudarant sąlygas tęsti į tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programas neįtrauktą 
jūrinį tarpvalstybinį bendradarbiavimą bei 
regionų tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
ir rengiant bei įgyvendinant 
makroregioninę ir jūros baseino regiono 
strategiją.

Or. es

Pakeitimas 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekdamas įgyvendinti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo siekius ir 
tikslus, nustatytus strategijoje „Europa 
2020“, ERPF pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą turėtų padėti siekti 
teminių tikslų: plėtoti žiniomis, moksliniais 

(17) Siekdamas įgyvendinti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo siekius ir 
tikslus, nustatytus strategijoje „Europa 
2020“, ERPF pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą turėtų padėti siekti 
teminių tikslų: plėtoti žiniomis, moksliniais 
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tyrimais ir inovacijomis pagrįstą 
ekonomiką, skatinti ekologiškesnę, labiau 
išteklius tausojančią ir konkurencingesnę 
ekonomiką, skatinti didelį užimtumą, 
kuriuo būtų užtikrinama socialinė ir 
teritorinė sanglauda, ir ugdyti 
administracinius gebėjimus. Vis dėlto 
investavimo prioritetų pagal įvairius 
teminius tikslus sąrašą reikėtų pritaikyti 
prie konkrečių Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo poreikių, ypač 
sudarant sąlygas tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje tęsti teisinį ir 
administracinį piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimą, bendradarbiavimą 
užimtumo, mokymo ir socialinės įtraukties 
srityse vykdant tarpvalstybinę veiklą, 
tarptautinio bendradarbiavimo srityje 
sudarant sąlygas tęsti į tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programas neįtrauktą 
jūrinį tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir 
rengiant bei įgyvendinant makroregioninę 
ir jūros baseino regiono strategiją.

tyrimais ir inovacijomis pagrįstą 
ekonomiką, skatinti ekologiškesnę, labiau 
išteklius tausojančią ir konkurencingesnę 
ekonomiką, skatinti lyčių lygybę, 
diskriminacijos prevenciją ir didelį 
užimtumą, kuriuo būtų užtikrinama 
socialinė ir teritorinė sanglauda, ir ugdyti 
administracinius gebėjimus. Vis dėlto 
investavimo prioritetų pagal įvairius 
teminius tikslus sąrašą reikėtų pritaikyti 
prie konkrečių Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo poreikių, ypač 
sudarant sąlygas tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje tęsti teisinį ir 
administracinį piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimą, bendradarbiavimą 
užimtumo, mokymo ir socialinės įtraukties 
srityse vykdant tarpvalstybinę veiklą, 
tarptautinio bendradarbiavimo srityje 
sudarant sąlygas tęsti į tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programas neįtrauktą 
jūrinį tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir 
rengiant bei įgyvendinant makroregioninę 
ir jūros baseino regiono strategiją.

Or. en

Pakeitimas 84
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Siekiant Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo vykdomų 
bendradarbiavimo programų turinio 
reikalavimus reikia pritaikyti prie jų 
specifiškumo. Jose taip pat turi būti pateikti 
veiksmingo įgyvendinimo dalyvaujančių 
valstybių narių teritorijoje elementai, pvz., 
nurodytos už auditą ir kontrolę atsakingos 
įstaigos, jungtinio sekretoriato įsteigimo 
tvarka ir atsakomybės paskyrimas 
finansinių pataisų atveju. Be to, dėl 

(18) Siekiant Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo vykdomų 
bendradarbiavimo programų turinio 
reikalavimus reikia pritaikyti prie jų 
specifiškumo. Jose taip pat turi būti pateikti 
veiksmingo įgyvendinimo dalyvaujančių 
valstybių narių teritorijoje elementai, pvz., 
nurodytos už auditą ir kontrolę atsakingos 
įstaigos, jungtinio sekretoriato įsteigimo 
tvarka ir atsakomybės paskyrimas 
finansinių pataisų atveju. Siekiant įveikti 
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tarpregioninio bendradarbiavimo programų 
horizontaliojo pobūdžio tokių 
bendradarbiavimo programų turinį reikėtų 
pritaikyti, ypač paramos gavėjo arba 
paramos gavėjų apibrėžtį pagal dabartines 
programas INTERACT ir ESPON.

kliūtis, susijusias su skirtingais 
dalyvaujančių valstybių narių kalbiniais 
ir administraciniais aspektais, svarbiausia 
stiprinti žmogiškųjų išteklių gebėjimus. Be 
to, dėl tarpregioninio bendradarbiavimo 
programų horizontaliojo pobūdžio tokių 
bendradarbiavimo programų turinį reikėtų 
pritaikyti, ypač paramos gavėjo arba 
paramos gavėjų apibrėžtį pagal dabartines 
programas INTERACT ir ESPON.

Or. en

Pakeitimas 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Kad Sąjungos sanglaudos politika ir 
strategija „Europa 2020“ būtų 
naudingesnės, įgyvendinant struktūrinius 
fondus turi būti taikomas integruotesnis ir 
principinis metodas, siekiant 
bendradarbiaujantiems vietos ir regionų 
veikėjams paramą teikti ilgą laiką, ypač 
tuo atveju, kai juos remia Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupė 
(ETBG).  Siekiant stiprinti šį metodą, į 
tarptautines ir tarpvalstybines programas 
turi būti įtrauktas geografinio lankstumo 
aspektas, kad būtų galima plėtoti tvirtesnį 
bendradarbiavimą.

Or. es

Pakeitimas 86
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Išlaikant nuoseklumą su pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo tikslu 
struktūriniais fondais reikėtų užtikrinti 
kompleksiškesnį ir įtraukesnį vietos 
problemų sprendimo metodą. Siekiant 
sustiprinti šį metodą ERPF parama 
pasienio regionuose turėtų būti 
koordinuojama su Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos 
jūros reikalų ir žuvininkystės fondo 
(EJRŽF) parama, prireikus dalyvaujant 
pagal 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės (ETBG) 
įsteigtoms Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupėms, jei į jų tikslus 
įtraukta vietos plėtra.

(19) Išlaikant nuoseklumą su pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo tikslu 
struktūriniais fondais reikėtų užtikrinti 
kompleksiškesnį ir įtraukesnį vietos 
problemų, pavyzdžiui, paramos 
infrastruktūrai trūkumo, retėjančio 
tradicinių gamybos būdų vartojimo ir 
atotrūkio nuo rinkų, sprendimo metodą. 
Siekiant sustiprinti šį metodą ERPF parama 
pasienio regionuose turėtų būti 
koordinuojama su Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos 
jūros reikalų ir žuvininkystės fondo 
(EJRŽF) parama, prireikus dalyvaujant 
pagal 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės (ETBG) 
įsteigtoms Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupėms, jei į jų tikslus 
įtraukta vietos plėtra.

Or. it

Pakeitimas 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Remiantis 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpio patirtimi reikėtų 
paaiškinti ir pagerinti veiksmų atrankos 
sąlygas siekiant užtikrinti, kad būtų 
atrenkami tik tikrai bendri veiksmai. 
Reikėtų apibrėžti vienintelių paramos 
gavėjų terminą ir paaiškinti, kad jiems 
leidžiama patiems atlikti bendradarbiavimo 
veiksmus.

(20) Remiantis 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpio patirtimi reikėtų 
paaiškinti ir pagerinti veiksmų atrankos 
sąlygas siekiant užtikrinti, kad būtų 
atrenkami tik tikrai bendri veiksmai. Be to, 
taikant pritaikytą metodą turėtų būti 
atsižvelgiama į konkrečius 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
ypatumus. Reikėtų apibrėžti vienintelių 
paramos gavėjų terminą ir paaiškinti, kad 
jiems leidžiama patiems atlikti 
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bendradarbiavimo veiksmus.

Or. fr

Pagrindimas

Atokiausiems regionams ir kaimyninėms trečiosioms šalims bendradarbiaujant tarpusavyje, 
visų atrankos sąlygų, nurodytų 11 straipsnio 4 dalyje, laikytis sunku. Reikia užtikrinti, kad 
atokiausiems regionams išimties tvarka būtų toliau leidžiama laikytis tik dviejų sąlygų iš 
keturių.

Pakeitimas 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Prieš valstybėms narėms pradedant 
rengti bendradarbiavimo programas, 
reikėtų nustatyti bendrų programos 
įgyvendinimo pažangos vertinimo
rodiklių, nustatytų atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo programų ypatumus, 
rinkinį. Šiuos rodiklius turėtų papildyti 
konkrečios programos rodikliai.

(23) Prieš valstybėms narėms pradedant 
rengti bendradarbiavimo programas, 
reikėtų nustatyti bendrų orientacinių
rodiklių, leidžiančių vertinti programos 
įgyvendinimo pažangą, nustatytų 
atsižvelgiant į bendradarbiavimo programų 
ypatumus, rinkinį. Šiuos rodiklius turėtų 
papildyti konkrečios programos rodikliai.

Or. es

Pakeitimas 89
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Atsižvelgiant į tai, kad programose 
dalyvauja daugiau nei viena valstybė narė 
ir todėl padidėja administracinės sąnaudos, 
ypač susijusios su kontrole ir vertimu, 
viršutinė techninės pagalbos išlaidų riba 
turėtų būti aukštesnė už ribą, nustatytą 

(24) Atsižvelgiant į tai, kad programose 
dalyvauja daugiau nei viena valstybė narė 
ir todėl padidėja administracinės sąnaudos, 
ypač susijusios su kontrole ir vertimu, 
reikėtų paraginti valstybes nares 
sumažinti bendrų projektų įgyvendinimo 
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pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą. Be to, 
bendradarbiavimo programoms, kurioms 
skiriama ribota ERPF parama, reikėtų skirti 
tam tikrą minimalią sumą, kad būtų galima 
užtikrinti pakankamą veiksmingos 
techninės pagalbos veiklos finansavimą.

administracinę naštą, o viršutinė techninės
pagalbos išlaidų riba turėtų būti aukštesnė 
už ribą, nustatytą pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą. Be to, bendradarbiavimo 
programoms, kurioms skiriama ribota 
ERPF parama, reikėtų skirti tam tikrą 
minimalią sumą, kad būtų galima užtikrinti 
pakankamą veiksmingos techninės 
pagalbos veiklos finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 90
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Reikėtų supaprastinti su veiksmų už 
programų įgyvendinimo teritorijos vieta 
susijusias lankstumo taisykles. Be to, 
būtina remti veiksmingą tarpvalstybinį, 
tarptautinį ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą su Sąjungos 
kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, kai to 
reikia siekiant užtikrinti veiksmingą 
pagalbą su trečiosiomis šalimis sienas 
turinčių valstybių narių regionų plėtrai. 
Atitinkamai išskirtiniais atvejais ir tam 
tikromis sąlygomis tinka leisti ERPF 
paramos veiksmams trečiųjų šalių 
teritorijoje finansavimą, kai ši veikla 
naudinga Sąjungos regionams.

(27) Reikėtų supaprastinti su veiksmų už 
programų įgyvendinimo teritorijos vieta 
susijusias lankstumo taisykles. Be to, 
būtina remti ir lengvinti, nustatant 
konkrečias taisykles, veiksmingą 
tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą su Sąjungos 
kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, kai to 
reikia siekiant užtikrinti veiksmingą 
pagalbą su trečiosiomis šalimis sienas 
turinčių arba tame pačiame jūros baseine 
kaip ir SESV 349 straipsnyje nurodyti
Europos Sąjungos regionai esančių
valstybių narių regionų plėtrai. Atitinkamai 
išskirtiniais atvejais ir tam tikromis 
sąlygomis tinka leisti ERPF paramos 
veiksmams trečiųjų šalių teritorijoje 
finansavimą, kai ši veikla naudinga 
Sąjungos regionams.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų labiau pabrėžti būtinybę taikyti specialų metodą, atsižvelgiant į bendradarbiavimo 
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SESV 349 straipsnyje nurodytuose regionuose sąlygas.

Pakeitimas 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Reikėtų supaprastinti su veiksmų už 
programų įgyvendinimo teritorijos vieta 
susijusias lankstumo taisykles. Be to, 
būtina remti veiksmingą tarpvalstybinį, 
tarptautinį ir tarpregioninį
bendradarbiavimą su Sąjungos 
kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, kai to 
reikia siekiant užtikrinti veiksmingą 
pagalbą su trečiosiomis šalimis sienas 
turinčių valstybių narių regionų plėtrai. 
Atitinkamai išskirtiniais atvejais ir tam 
tikromis sąlygomis tinka leisti ERPF 
paramos veiksmams trečiųjų šalių 
teritorijoje finansavimą, kai ši veikla 
naudinga Sąjungos regionams.

(27) Reikėtų supaprastinti su veiksmų už 
programų įgyvendinimo teritorijos vieta 
susijusias lankstumo taisykles. Be to, 
būtina remti ir lengvinti, nustatant 
konkrečias taisykles, veiksmingą 
tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą su Sąjungos 
kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, kai to 
reikia siekiant užtikrinti veiksmingą 
pagalbą su trečiosiomis šalimis sienas 
turinčių valstybių narių regionų plėtrai. 
Atitinkamai išskirtiniais atvejais ir tam 
tikromis sąlygomis tinka leisti ERPF 
paramos veiksmams trečiųjų šalių 
teritorijoje finansavimą, kai ši veikla 
naudinga Sąjungos regionams.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – labiau pabrėžti būtinybę taikyti specialų metodą, atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo atokiausiuose regionuose sąlygas.

Pakeitimas 92
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Valstybės narės turėtų būti skatinamos 
patikėti vadovaujančiosios institucijos 
užduotį Europos teritorinio 

(28) Valstybės narės turėtų būti skatinamos 
patikėti vadovaujančiosios institucijos 
užduotį Europos teritorinio 
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bendradarbiavimo grupei arba perduoti 
tokiai grupei atsakomybę už 
bendradarbiavimo programos dalies, 
apimančios su ETBG susijusią teritoriją, 
valdymą.

bendradarbiavimo grupei arba kitam pagal 
vienos iš programoje dalyvaujančių šalių 
įstatymus įsteigtam juridiniam asmeniui, 
arba perduoti Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupei ar paminėtam 
kitam teisės subjektui atsakomybę už 
bendradarbiavimo programos dalies, 
apimančios su ETBG arba esama 
tarpvalstybine (teritorine) struktūra 
susijusią teritoriją, valdymą.

Or. pl

Pakeitimas 93
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Valstybės narės turėtų būti skatinamos 
patikėti vadovaujančiosios institucijos 
užduotį Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupei arba perduoti 
tokiai grupei atsakomybę už 
bendradarbiavimo programos dalies, 
apimančios su ETBG susijusią teritoriją, 
valdymą.

(28) Valstybės narės kartu su išrinktos 
regionų ir vietos valdžios institucijomis 
turėtų būti skatinamos patikėti 
vadovaujančiosios institucijos užduotį 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
grupei arba perduoti tokiai grupei 
atsakomybę už bendradarbiavimo 
programos dalies, apimančios su ETBG 
susijusią teritoriją, valdymą.

Or. fr

Pakeitimas 94
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Valstybės narės turėtų būti skatinamos 
patikėti vadovaujančiosios institucijos 
užduotį Europos teritorinio 

(28) Valstybės narės turėtų būti skatinamos 
patikėti vadovaujančiosios institucijos 
užduotį Europos teritorinio 
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bendradarbiavimo grupei arba perduoti 
tokiai grupei atsakomybę už 
bendradarbiavimo programos dalies, 
apimančios su ETBG susijusią teritoriją, 
valdymą.

bendradarbiavimo grupei arba perduoti 
tokiai grupei atsakomybę už 
bendradarbiavimo programos dalies, 
apimančios su ETBG susijusią teritoriją, 
valdymą. Jos turėtų įvertinti, ar 
bendradarbiavimo programos tikslus 
galima geriau pasiekti ETBG pasitelkiant 
kaip vadovaujančiąją instituciją. Jei 
valstybės narės ETGB neskiria kaip 
valdančiosios institucijos 
bendradarbiavimo programoje, savo 
sprendimą turėtų trumpai pagrįsti 
dalyvaudamos bendradarbiavimo 
programoje.

Or. de

Pakeitimas 95
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Vadovaujančioji institucija turėtų 
įsteigti jungtinį sekretoriatą, kuris 
pareiškėjams turėtų teikti informaciją apie 
paramą, tvarkytų projektų paraiškas ir 
padėtų paramos gavėjams įgyvendinti 
veiksmus.

(29) Vadovaujančioji institucija turėtų 
įsteigti jungtinį sekretoriatą, kuris 
pareiškėjams turėtų teikti informaciją apie 
paramą, tvarkytų projektų paraiškas ir 
padėtų paramos gavėjams įgyvendinti 
veiksmus. Jungtiniam sekretoriatui dėl 
svarbių teritorinių sąlygų turi būti 
suteikta galimybė veikti decentralizuotu 
būdu per skyrius dalyvaujančiose 
valstybėse.

Or. pl

Pakeitimas 96
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Vadovaujančiosios institucijos turėtų 
būti atsakingos už visas Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 114 straipsnyje 
išvardytas vadovaujančiosios institucijos 
funkcijas, įskaitant valdymo tikrinimus, 
siekiant užtikrinti vienodus standartus 
visoje programos įgyvendinimo teritorijoje. 
Tačiau jei vadovaujančiąja institucija 
paskiriama ETBG, jai reikėtų suteikti 
įgaliojimus atlikti tokius tikrinimus, nes 
šioje grupėje atstovaujama visoms 
dalyvaujančioms valstybėms narėms. Net 
jei nepaskiriama ETBG, programoje 
dalyvaujančios valstybės turėtų įgalioti 
vadovaujančiąją instituciją atlikti 
tikrinimus visoje programos įgyvendinimo 
teritorijoje.

(30) Vadovaujančiosios institucijos turėtų 
būti atsakingos už visas Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 114 straipsnyje 
išvardytas vadovaujančiosios institucijos 
funkcijas, įskaitant valdymo tikrinimus, 
siekiant užtikrinti vienodus standartus 
visoje programos įgyvendinimo teritorijoje. 
Tačiau jei vadovaujančiąja institucija 
paskiriama ETBG arba kitas pagal vienos 
iš programoje dalyvaujančių šalių 
įstatymus įsteigtas juridinis asmuo, jai 
reikėtų suteikti įgaliojimus atlikti tokius 
tikrinimus, nes šioje grupėje atstovaujama 
visoms dalyvaujančioms valstybėms 
narėms. Net jei nepaskiriama ETBG, 
programoje dalyvaujančios valstybės turėtų 
įgalioti vadovaujančiąją instituciją atlikti 
tikrinimus visoje programos įgyvendinimo 
teritorijoje.

Or. pl

Pakeitimas 97
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Viena audito institucija turėtų būti 
atsakinga už visų Reglamente (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 116 straipsnyje 
išvardytų funkcijų vykdymą, siekiant 
užtikrinti vienodus standartus visoje 
programos įgyvendinimo teritorijoje. Kai 
tai neįmanoma, programos audito 
institucijai turėtų padėti auditorių grupė.

(31) Viena audito institucija turėtų būti 
atsakinga už visų Reglamente (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 116 straipsnyje 
išvardytų funkcijų vykdymą, siekiant 
užtikrinti vienodus standartus visoje 
programos įgyvendinimo teritorijoje. Kai 
tai neįmanoma, programos audito 
institucijai turėtų padėti auditorių grupė
arba konkrečios taisyklės SESV 349 
straipsnyje nurodytų regionų ir trečiųjų 
šalių bendradarbiavimo atveju.

Or. fr
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Pagrindimas

Šią priemonę būtina pritaikyti prie SESV 349 straipsnyje nurodytų regionų bendradarbiavimo
su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis sąlygų.

Pakeitimas 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Viena audito institucija turėtų būti 
atsakinga už visų Reglamente (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 116 straipsnyje 
išvardytų funkcijų vykdymą, siekiant 
užtikrinti vienodus standartus visoje 
programos įgyvendinimo teritorijoje. Kai 
tai neįmanoma, programos audito 
institucijai turėtų padėti auditorių grupė.

(31) Viena audito institucija turėtų būti 
atsakinga už visų Reglamente (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 116 straipsnyje 
išvardytų funkcijų vykdymą, siekiant 
užtikrinti vienodus standartus visoje 
programos įgyvendinimo teritorijoje. Kai 
tai neįmanoma, programos audito 
institucijai turėtų padėti auditorių grupė
arba konkrečios taisyklės atokiausių 
regionų ir trečiųjų šalių 
bendradarbiavimo atveju.

Or. fr

Pagrindimas

Šią priemonę būtina pritaikyti prie atokiausių regionų bendradarbiavimo su kaimyninėmis 
trečiosiomis šalimis sąlygų.

Pakeitimas 99
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Reikia patikslinti taikytinas finansų 
valdymo, programavimo, stebėsenos, 
vertinimo ir trečiųjų šalių dalyvavimo 
įgyvendinant tarptautinio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo programas kontrolės 

(35) Reikia patikslinti taikytinas finansų 
valdymo, programavimo, stebėsenos, 
vertinimo ir trečiųjų šalių dalyvavimo 
įgyvendinant tarpvalstybinio, tarptautinio 
ir tarpregioninio bendradarbiavimo 
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taisykles. Tokios taisyklės turėtų būti 
nustatytos atitinkamoje bendradarbiavimo 
programoje ir (arba) atitinkamoje 
finansavimo sutartyje, kurią sudaro 
Komisija, kiekviena trečioji šalis ir 
valstybė narė, kurioje įsisteigusi 
atitinkamos bendradarbiavimo programos 
vadovaujančioji institucija.

programas kontrolės taisykles, ypač kai į 
programas įtraukiami SESV 349 
straipsnyje nurodyti regionai. Tokios 
taisyklės turėtų būti nustatytos atitinkamoje 
bendradarbiavimo programoje ir (arba) 
atitinkamoje finansavimo sutartyje, kurią 
sudaro Komisija, kiekviena trečioji šalis ir 
valstybė narė, kurioje įsisteigusi 
atitinkamos bendradarbiavimo programos 
vadovaujančioji institucija.

Or. fr

Pagrindimas

Į konstatuojamąją dalį reikėtų įtraukti tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Be to, turi būti 
aiškiai atsižvelgiama į trečiąsias šalis ir SESV 349 straipsnyje nurodytus regionus.

Pakeitimas 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Reikia patikslinti taikytinas finansų 
valdymo, programavimo, stebėsenos, 
vertinimo ir trečiųjų šalių dalyvavimo 
įgyvendinant tarptautinio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo programas kontrolės 
taisykles. Tokios taisyklės turėtų būti 
nustatytos atitinkamoje bendradarbiavimo 
programoje ir (arba) atitinkamoje 
finansavimo sutartyje, kurią sudaro 
Komisija, kiekviena trečioji šalis ir 
valstybė narė, kurioje įsisteigusi 
atitinkamos bendradarbiavimo programos 
vadovaujančioji institucija.

(35) Reikia patikslinti taikytinas finansų 
valdymo, programavimo, stebėsenos, 
vertinimo ir trečiųjų šalių dalyvavimo 
įgyvendinant tarpvalstybinio, tarptautinio 
ir tarpregioninio bendradarbiavimo 
programas kontrolės taisykles, ypač kai į 
programas įtraukiami atokiausi regionai. 
Tokios taisyklės turėtų būti nustatytos 
atitinkamoje bendradarbiavimo programoje 
ir (arba) atitinkamoje finansavimo 
sutartyje, kurią sudaro Komisija, kiekviena 
trečioji šalis ir valstybė narė, kurioje 
įsisteigusi atitinkamos bendradarbiavimo 
programos vadovaujančioji institucija.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra pagrindo iš konstatuojamosios dalies a priori išbraukti tarpvalstybinio 
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bendradarbiavimo. Nurodytame finansavimo susitarime taip pat turi būti atsižvelgiama į 
trečiųjų šalių ir atokiausių regionų bendradarbiavimą.

Pakeitimas 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) tarptautinį bendradarbiavimą 
didesniuose tarptautiniuose regionuose, 
dalyvaujant nacionalinėms, regioninėms ir 
vietos valdžios institucijoms, kuris taip pat 
apima tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
jūrose, kai jis nepriskiriamas 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, 
siekiant užtikrinti didesnę teritorinę šių 
teritorijų integraciją ir kartu prisidėti prie 
teritorinės sanglaudos Sąjungoje;

2) tarptautinį bendradarbiavimą 
didesniuose tarptautiniuose regionuose, 
dalyvaujant nacionalinėms, regioninėms ir 
vietos valdžios institucijoms, kuris taip pat 
apima tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
jūrose, kai jis nepriskiriamas 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, 
siekiant užtikrinti didesnę teritorinę šių 
teritorijų integraciją ir kartu prisidėti prie 
teritorinės sanglaudos Sąjungoje; šiuo 
pagrindu ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas saloms.

Or. fr

Pakeitimas 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) tarptautinį bendradarbiavimą 
didesniuose tarptautiniuose regionuose, 
dalyvaujant nacionalinėms, regioninėms ir 
vietos valdžios institucijoms, kuris taip pat 
apima tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
jūrose, kai jis nepriskiriamas 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, 
siekiant užtikrinti didesnę teritorinę šių 
teritorijų integraciją ir kartu prisidėti prie 
teritorinės sanglaudos Sąjungoje;

2) tarptautinį bendradarbiavimą 
didesniuose tarptautiniuose regionuose, 
dalyvaujant nacionalinėms, regioninėms ir 
vietos valdžios institucijoms, kuris taip pat 
apima tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
jūrose ir regionų tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą, kai jis nepriskiriamas 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, 
siekiant užtikrinti didesnę teritorinę šių 
teritorijų integraciją ir kartu prisidėti prie 
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teritorinės sanglaudos Sąjungoje;

Or. es

Pakeitimas 103
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) tarptautinį bendradarbiavimą 
didesniuose tarptautiniuose regionuose, 
dalyvaujant nacionalinėms, regioninėms ir 
vietos valdžios institucijoms, kuris taip pat 
apima tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
jūrose, kai jis nepriskiriamas 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, 
siekiant užtikrinti didesnę teritorinę šių 
teritorijų integraciją ir kartu prisidėti prie 
teritorinės sanglaudos Sąjungoje;

2) tarptautinį bendradarbiavimą 
didesniuose tarptautiniuose regionuose, 
dalyvaujant nacionalinėms, regioninėms ir 
vietos valdžios institucijoms, kuris taip pat 
apima tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
jūrose, kai jis nepriskiriamas 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, 
siekiant užtikrinti didesnę teritorinę šių 
teritorijų integraciją ir kartu prisidėti prie 
teritorinės sanglaudos Europos Sąjungoje;
ypatingą dėmesį reikia skirti 
tarptautiniams regionams, 
susiduriantiems su bendrais dėl 
infrastruktūros, demografinės ir aplinkos 
padėties iškylančiais sunkumais, pvz., 
Alpių regionui (sukūrus Alpių 
makroregioną iš esmės palengvėtų 
suinteresuotų subjektų regioninis ir 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas);

Or. de

Pagrindimas

Alpių kalnų regionas dėl natūralių priežasčių susiduria su ypatingais demografiniais 
sunkumais. Makroregionai yra geras ir naudingas būdas tarpvalstybiniu mastu spręsti šiuos 
sunkumus. Alpių mikroregiono sukūrimas vietos gyventojams atneštų didelę naudą.

Pakeitimas 104
Fiorello Provera
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visos Sąjungos partnerių dalijimąsi 
teminių tikslų patirtimi gerosios patirties 
nustatymo ir skleidimo klausimais siekiant 
perkelti šią patirtį į veiksmų programas 
pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą;

a) visos Sąjungos partnerių dalijimąsi 
teminių ir teritorinių tikslų patirtimi 
gerosios patirties nustatymo ir skleidimo 
klausimais siekiant perkelti šią patirtį į 
veiksmų programas pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą;

Or. fr

Pakeitimas 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visos Sąjungos partnerių dalijimąsi 
teminių tikslų patirtimi gerosios patirties 
nustatymo ir skleidimo klausimais siekiant 
perkelti šią patirtį į veiksmų programas 
pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą;

a) visos Sąjungos partnerių dalijimąsi 
teminių ir teritorinių tikslų patirtimi 
gerosios patirties nustatymo ir skleidimo 
klausimais siekiant perkelti šią patirtį į 
veiksmų programas pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą;

Or. fr

Pakeitimas 106
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visos Sąjungos partnerių dalijimąsi 
teminių tikslų patirtimi gerosios patirties 
nustatymo ir skleidimo klausimais siekiant 

a) visos Sąjungos partnerių dalijimąsi 
teminių ir teritorinių tikslų patirtimi 
gerosios patirties nustatymo ir skleidimo 
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perkelti šią patirtį į veiksmų programas 
pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą;

klausimais siekiant perkelti šią patirtį į 
veiksmų programas pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą;

Or. fr

Pakeitimas 107
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visos Sąjungos partnerių dalijimąsi 
teminių tikslų patirtimi gerosios patirties 
nustatymo ir skleidimo klausimais siekiant 
perkelti šią patirtį į veiksmų programas 
pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą;

a) visos Sąjungos partnerių dalijimąsi 
teminių tikslų patirtimi gerosios patirties 
nustatymo ir skleidimo klausimais siekiant 
perkelti šią patirtį į veiksmų programas 
pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą ir aiškių bei 
išmatuojamų siekių, kuriais reikėtų 
prisidėti siekiant nacionalinių strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, nustatymą;

Or. en

Pakeitimas 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dalijimąsi tvarios miestų ir kaimų 
plėtros gerosios patirties nustatymo, 
perdavimo ir skleidimo patirtimi;

b) dalijimąsi tvarios miestų ir kaimų 
plėtros gerosios patirties nustatymo, 
perdavimo ir skleidimo bei atsižvelgimo į 
teritorinius ypatumus (įskaitant 
nuolatinius gamtinius ir geografinius 
trūkumus) patirtimi;

Or. fr
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Pakeitimas 109
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dalijimąsi tvarios miestų ir kaimų 
plėtros gerosios patirties nustatymo, 
perdavimo ir skleidimo patirtimi;

b) dalijimąsi tvarios miestų ir kaimų 
plėtros gerosios patirties nustatymo, 
perdavimo ir skleidimo bei atsižvelgimo į 
teritorinius ypatumus (įskaitant 
nuolatinius gamtinius ir geografinius 
trūkumus, nurodytus SESV 174 
straipsnyje) patirtimi;

Or. fr

Pakeitimas 110
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dalijimąsi tvarios miestų ir kaimų 
plėtros gerosios patirties nustatymo, 
perdavimo ir skleidimo patirtimi;

b) dalijimąsi tvarios miestų ir kaimų 
plėtros gerosios patirties nustatymo, 
perdavimo ir skleidimo bei atsižvelgimo į 
teritorinius ypatumus (įskaitant 
nuolatinius gamtinius ir geografinius 
trūkumus, nurodytus SESV 174 
straipsnyje) patirtimi;

Or. fr

Pakeitimas 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

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

b) dalijimąsi tvarios miestų ir kaimų 
plėtros gerosios patirties nustatymo, 
perdavimo ir skleidimo patirtimi;

b) dalijimąsi tvarios miestų ir kaimų 
plėtros gerosios patirties nustatymo, 
perdavimo ir skleidimo bei atsižvelgimo į 
teritorinius ypatumus (įskaitant 
nuolatinius gamtinius ir geografinius 
trūkumus, nurodytus SESV 174 
straipsnyje) patirtimi;

Or. fr

Pakeitimas 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su teritorinio bendradarbiavimo 
veiksmais ir naudojimosi ETB grupėmis 
susijusios gerosios patirties ir novatoriškų 
metodų nustatymo, perdavimo ir skleidimo 
patirties mainus;

c) su teritorinio bendradarbiavimo 
veiksmais, programų įgyvendinimu ir 
naudojimosi ETB grupėmis susijusios 
gerosios patirties ir novatoriškų metodų 
nustatymo, perdavimo ir skleidimo patirties 
mainus;

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su programos INTERACT vaidmeniu – šios programos tikslas taip pat yra 
užtikrinti, kad programoms vadovaujančios organizacijos keistųsi gerąja patirtimi ir ją 
perduotų.

Pakeitimas 113
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto d papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) plėtros tendencijų analizę teritorinės 
sanglaudos tikslų atžvilgiu ir darnią 
Europos teritorijos plėtrą atliekant tyrimus, 
renkant duomenis ir kitomis priemonėmis.

d) plėtros tendencijų analizę teritorinės ir 
socialinės sanglaudos tikslų atžvilgiu ir 
darnią Europos teritorijos plėtrą atliekant 
tyrimus, renkant duomenis ir kitomis 
priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 114
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) plėtrą regionuose, susiduriančiuose su 
ypatingais dėl infrastruktūros ir 
demografinės padėties kylančiais 
sunkumais, pvz., kalnuotuose regionuose.

Or. de

Pagrindimas

Kalnuotos vietovės natūraliai susiduria su ypatingais iššūkiais. Jose kyla įvairių sunkumų, 
pvz., dėl emigracijos ir ekonomiškai nepalankios padėties. Todėl pageidautina atskirai 
nurodyti šiuos regionus.

Pakeitimas 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
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įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą.

įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą.

Or. fr

Pakeitimas 116
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą.

 Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, išskyrus atokiausius regionus ir 
salas, kuriems šis apribojimas 
netaikomas, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą.

Or. fr

Pakeitimas 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą.

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą. Šis 
atstumas netaikomas nei atokiausiems 
regionams, nei saloms jų jūros baseino 
teritorijoje, siekiant skatinti 
bendradarbiavimą pagal bendras 
strategijas funkcinėje teritorijoje. 

Or. es

Pakeitimas 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą.

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą. Pirmiau 
minėta didžiausia 150 km riba netaikoma 
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salų regionams jų jūros baseino 
teritorijoje, taip siekiant paskatinti bendra 
strategija grindžiamą bendradarbiavimo 
veiklą jų veikimo teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 119
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą.

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą. Pirmiau 
minėta didžiausia 150 km riba netaikoma 
salų regionams jų jūros baseino 
teritorijoje, taip siekiant paskatinti bendra 
strategija grindžiamą bendradarbiavimo 
veiklą jų veikimo teritorijoje.

Or. en

Pagrindimas

150 km riba neaktuali regionams, kurie yra apsupti jūros ir turi senas bendradarbiavimo jų 
jūros baseino teritorijoje tradicijas. Salų regionams šis apribojimas neturėtų būti taikomas.

Pakeitimas 120
Nuno Teixeira
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą.

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą. Šis 
atstumas netaikomas atokiausiems 
regionams.

Or. pt

Pagrindimas

Dėl didžiausio 150 km atstumo, keletas atokiausių regionų nebuvo įtraukti į tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programas ir buvo pakenkta jų grupės statusui. Atsižvelgiant į šių regionų 
galimybes padėti siekti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo, ypač bendradarbiaujant 
trečiosioms ir kaimyninėms šalims, taip pat atsižvelgiant į jų ypatingą teritoriją, visi atokiausi 
regionai turėtų būti įtraukti į tarpvalstybinę teritorinio bendradarbiavimo kryptį.

Pakeitimas 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
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jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą.

jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą. Šis 
atstumas netaikomas atokiausiems 
regionams.

Or. es

Pagrindimas

Nustatytas 150 km kriterijus, dėl kurio iš karto prarandama galimybė įtraukti atokiausius 
regionus, atsižvelgiant į jų padėtį, neatitinka Europos Sąjungos atokiausių regionų 
strategijos, kurioje kaip viena iš trijų pagrindinių veiksmų krypčių nurodomas atokiausių 
regionų regioninės integracijos atitinkamose teritorijose stiprinimas, taip pat naudojimasis 
geostrategine padėtimi minimas kaip viena iš sričių, teikiančių daug galimybių ir didelę 
papildomą naudą atokiausiems regionams ir galinčių turėti naudos visai ES. 

Pakeitimas 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą.

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą.
Didžiausias 150 km atstumas netaikomas 
salų regionams jų jūros baseine, siekiant 
skatinti bendradarbiavimą pagal bendras 
strategijas funkcinėje teritorijoje.
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Or. es

Pagrindimas

Taikant 150 km apribojimą, kai kurie Europos salų regionai negalėtų bendradarbiauti su 
kitais regionais, kurių problemos yra panašios į salų regionų problemas ir sprendžiamos 
vykdant tarptautinį bendradarbiavimą.

Pakeitimas 123
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą.

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, kitų nei atokiausi regionai, 
kuriems atstumo kriterijus netaikomas, 
darną ir tęstinumą.

Or. pt

Pakeitimas 124
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 

Remtini tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
regionai yra Sąjungos NUTS 3 lygio 
regionai palei visas vidaus ir išorės 
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sausumos sienas, išskyrus tuos, kurie 
įtraukti į pagal Sąjungos išorės finansines 
priemones vykdomas programas, ir visi 
Sąjungos NUTS 3 lygio regionai palei 
jūrines sienas, tarp kurių yra daugiausia 
150 km, neatmetant galimybės tai 
koreguoti, siekiant užtikrinti 
bendradarbiavimo programos sričių, 
nustatytų 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui, darną ir tęstinumą.

sausumos sienas (įskaitant regionus, kurie 
yra 2007–2013 m. programų dalis, pagal 
2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 
dėl Europos regioninės plėtros fondo 
21 straipsnį), išskyrus tuos, kurie įtraukti į 
pagal Sąjungos išorės finansines priemones 
vykdomas programas, ir visi Sąjungos 
NUTS 3 lygio regionai palei jūrines sienas, 
tarp kurių yra daugiausia 150 km, 
neatmetant galimybės tai koreguoti, 
siekiant užtikrinti bendradarbiavimo 
programos sričių, nustatytų 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiui, darną ir 
tęstinumą.

Or. en

Pagrindimas

Neįtraukus 20 proc. dabartinių teritorijų būsimoms programoms trūktų svarbių 
bendradarbiavimo partnerių, kad būtų galima įgyvendinti strateginius tikslus.

Pakeitimas 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinis bendradarbiavimas turi būti 
išplėstas ir vykdomas NUTS 2 lygio 
regionuose arba regionuose, kurie šiuo 
metu vykdo tarptautinį bendradarbiavimą 
kaip euroregionai, nes tai padeda skatinti 
plėsti tvirtesnį neriboto skaičiaus regionų 
bendradarbiavimą.

Or. es

Pakeitimas 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia 150 km riba netaikoma salų 
regionams jų jūros baseine, siekiant 
skatinti bendra strategija grindžiamą 
bendradarbiavimą funkcinėje teritorijoje.

Or. es

Pakeitimas 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pateikdamos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų projektus 
valstybės narės gali prašyti į tam tikrą 
tarpvalstybinę teritoriją įtraukti kitus 
NUTS 3 lygio regionus, esančius šalia 
regionų, kurie išvardyti pagal antrą 
pastraipą priimtame sprendime, ir nurodo 
šio prašymo priežastis.

Pateikdamos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų projektus 
valstybės narės gali prašyti į tam tikrą 
pasienio teritoriją įtraukti kitus NUTS 
3 lygio regionus, esančius šalia regionų, 
kurie išvardyti pagal antrą pastraipą 
priimtame sprendime, arba NUTS 2 lygio 
regionus, visų pirma tam, kad būtų 
atsižvelgta į euroregionus ir jų 
struktūrinių projektų geografinę taikymo 
sritį.

Or. fr

Pakeitimas 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pateikdamos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų projektus 

Pateikdamos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų projektus 
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valstybės narės gali prašyti į tam tikrą 
tarpvalstybinę teritoriją įtraukti kitus 
NUTS 3 lygio regionus, esančius šalia 
regionų, kurie išvardyti pagal antrą 
pastraipą priimtame sprendime, ir nurodo 
šio prašymo priežastis.

valstybės narės gali prašyti į tam tikrą 
tarpvalstybinę teritoriją įtraukti kitus 
NUTS 3 lygio regionus, esančius šalia 
regionų, kurie išvardyti pagal antrą 
pastraipą priimtame sprendime, arba 
NUTS 2 lygio regionus, visų pirma tam, 
kad būtų atsižvelgta į euroregionus bei 
darbo bendrijas ir jų struktūrinių projektų 
geografinę taikymo sritį.
Taikant SESV 174 straipsnį, vienam jūros 
baseinui priklausančios salos gali būti 
įtrauktos į šias programas netaikant su 
NUTS lygiu ar nuotoliu susijusio 
apribojimo.

Or. fr

Pakeitimas 129
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pateikdamos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų projektus 
valstybės narės gali prašyti į tam tikrą 
tarpvalstybinę teritoriją įtraukti kitus 
NUTS 3 lygio regionus, esančius šalia 
regionų, kurie išvardyti pagal antrą 
pastraipą priimtame sprendime, ir nurodo 
šio prašymo priežastis.

Pateikdamos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų projektus 
valstybės narės gali prašyti į tam tikrą 
tarpvalstybinę teritoriją įtraukti kitus 
NUTS 3 lygio regionus, esančius šalia 
regionų, kurie išvardyti pagal antrą 
pastraipą priimtame sprendime, ir nurodo 
šio prašymo priežastis; siekiant atsižvelgti 
į euroregionus bei darbo bendrijas, jeigu 
jų projektai pasienio teritorijai turi 
struktūrinę reikšmę, tam tikrai pasienio 
teritorijai išimties tvarka galėtų būti 
taikoma NUTS 2 lygio geografinė taikymo 
sritis.

Or. fr
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Pakeitimas 130
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pateikdamos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų projektus 
valstybės narės gali prašyti į tam tikrą 
tarpvalstybinę teritoriją įtraukti kitus 
NUTS 3 lygio regionus, esančius šalia 
regionų, kurie išvardyti pagal antrą 
pastraipą priimtame sprendime, ir nurodo 
šio prašymo priežastis.

Pateikdamos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų projektus 
valstybės narės gali prašyti į tam tikrą 
tarpvalstybinę teritoriją įtraukti kitus 
NUTS 3 lygio regionus, esančius šalia 
regionų, kurie išvardyti pagal antrą 
pastraipą priimtame sprendime, ir nurodo 
šio prašymo priežastis; siekiant atsižvelgti 
į euroregionus bei darbo bendrijas, jeigu 
jų projektai pasienio teritorijai turi 
struktūrinę reikšmę, tam tikrai pasienio 
teritorijai išimties tvarka galėtų būti 
taikoma NUTS 2 lygio geografinė taikymo 
sritis.

Or. fr

Pakeitimas 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 19 straipsnio 2 ir 3 dalių, 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programos gali apimti Norvegijos, 
Šveicarijos, Lichtenšteino, Andoros, 
Monako ir San Marino regionus bei su 
atokiausiais regionais besiribojančias 
trečiąsias šalis ar teritorijas.

Nepažeidžiant 19 straipsnio 2 ir 3 dalių, 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programos gali apimti Norvegijos, 
Šveicarijos, Lichtenšteino, Andoros, 
Monako ir San Marino regionus bei su 
atokiausiais regionais besiribojančias 
trečiąsias šalis ar teritorijas. Nurodytos 
trečiosios šalys į programą (-as), kurioje (-
iose) jos dalyvauja, turi įnešti įnašą; šis 
įnašas nurodomas 7 straipsnio 2 dalies f 
punkte minimame finansavimo plane. 
Trečiosioms šalims ar teritorijoms, kurios 
yra atokiausių regionų kaimynės, šis 
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įnašas neprivalomas ir nėra jų dalyvavimo 
sąlyga.

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu teritorija, kuri gali būti įtraukta į programą, apima nurodytas trečiąsias šalis 
(Norvegiją, Šveicariją, Lichtenšteiną, Andorą, Monaką ir San Mariną), logiška, kad šios šalys 
įneša įnašą ir kad jį galima nustatyti iš pat pradžių. Atokiausių regionų ekonominė padėtis 
labai skiriasi nuo Europos trečiųjų šalių. Tai, kad šios trečiosios šalys – atokiausių regionų 
kaimynės – negali įnešti įnašo, neturi trukdyti jų dalyvavimui.

Pakeitimas 132
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 19 straipsnio 2 ir 3 dalių, 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programos gali apimti Norvegijos, 
Šveicarijos, Lichtenšteino, Andoros, 
Monako ir San Marino regionus bei su 
atokiausiais regionais besiribojančias 
trečiąsias šalis ar teritorijas.

Nepažeidžiant 19 straipsnio 2 ir 3 dalių, 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programos gali apimti Norvegijos, 
Šveicarijos, Lichtenšteino, Andoros, 
Monako ir San Marino regionus bei su 
atokiausiais regionais besiribojančias 
trečiąsias šalis ar teritorijas, įskaitant šalis, 
su kuriomis šiuos regionus sieja ypatingi 
istoriniai ir kultūriniai saitai.

Or. pt

Pagrindimas

Svarbu, kad atokiausi regionai užtikrintų tarpvalstybinį ir tarptautinį bendradarbiavimą 
(žr. 3 straipsnio 4 pastraipą) su trečiosiomis šalimis ar kaimyninėmis teritorijomis ir ypač su 
tomis šalimis, su kuriomis šiuos regionus sieja ypatingi istoriniai ir kultūriniai saitai.

Pakeitimas 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinio bendradarbiavimo atžvilgiu 
Komisija įgyvendinimo aktais tvirtina 
pagal bendradarbiavimo programas 
suskirstytą remtinų tarptautinių teritorijų 
sąrašą, į kurį įtraukiami NUTS 2 lygio 
regionai, ir užtikrina, kad pagal ankstesnes 
programas vykdytas bendradarbiavimas 
didesnėse susijusiose teritorijose bus 
tęsiamas. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 30 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Tarptautinio bendradarbiavimo atžvilgiu 
Komisija, atsižvelgdama į esamas bei 
rengiamas makroregionines ir jūros 
baseinų strategijas, įgyvendinimo aktais 
tvirtina pagal bendradarbiavimo programas 
suskirstytą remtinų tarptautinių teritorijų 
sąrašą, į kurį įtraukiami NUTS 2 lygio 
regionai, ir užtikrina, kad pagal ankstesnes 
programas vykdytas bendradarbiavimas 
didesnėse susijusiose teritorijose bus 
tęsiamas. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 30 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad dabartiniai ir būsimi makroregionai bei jūros baseinai ir teritorijos, 
kuriose šiuo metu įgyvendinamos ir ateityje bus įgyvendinamos tarptautinės programos, gali 
dubliuotis, apibrėžiant tarptautines teritorijas turi būti atsižvelgiama į esamas ir rengiamas 
makroregionines strategijas, kad būtų užtikrintas nuoseklumas vykdant teritorijų planavimą.

Pakeitimas 134
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinio bendradarbiavimo atžvilgiu 
Komisija įgyvendinimo aktais tvirtina 
pagal bendradarbiavimo programas 
suskirstytą remtinų tarptautinių teritorijų 
sąrašą, į kurį įtraukiami NUTS 2 lygio 
regionai, ir užtikrina, kad pagal ankstesnes 
programas vykdytas bendradarbiavimas 
didesnėse susijusiose teritorijose bus 
tęsiamas. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 30 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Tarptautinio bendradarbiavimo atžvilgiu 
Komisija įgyvendinimo aktais tvirtina 
pagal bendradarbiavimo programas 
suskirstytą remtinų tarptautinių teritorijų 
sąrašą, į kurį įtraukiami NUTS 2 lygio 
regionai, ir užtikrina, kad pagal ankstesnes 
programas vykdytas bendradarbiavimas 
didesnėse susijusiose teritorijose bus 
tęsiamas. Siekiant didinti programavimo 
veiksmingumą, nustatytos tarptautinės 
teritorijos turi būti grindžiamos gamtine ir 
žmonių geografija ir padalijant šias 
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teritorijas turi būti atsižvelgiama į 
didžiuosius jūrų baseinus, upių baseinus 
bei kalnų masyvus. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 30 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą.

Or. fr

Pakeitimas 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinio bendradarbiavimo atžvilgiu 
Komisija įgyvendinimo aktais tvirtina 
pagal bendradarbiavimo programas 
suskirstytą remtinų tarptautinių teritorijų 
sąrašą, į kurį įtraukiami NUTS 2 lygio 
regionai, ir užtikrina, kad pagal ankstesnes 
programas vykdytas bendradarbiavimas 
didesnėse susijusiose teritorijose bus 
tęsiamas. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 30 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Tarptautinio bendradarbiavimo atžvilgiu 
Komisija įgyvendinimo aktais tvirtina 
pagal bendradarbiavimo programas 
suskirstytą remtinų tarptautinių teritorijų 
sąrašą, į kurį įtraukiami NUTS 2 lygio 
regionai, ir užtikrina, kad pagal ankstesnes 
programas vykdytas bendradarbiavimas 
didesnėse susijusiose teritorijose bus 
tęsiamas. Siekiant didinti programavimo 
veiksmingumą, nustatytos tarptautinės 
teritorijos turi būti grindžiamos gamtine ir 
žmonių geografija ir padalijant šias 
teritorijas turi būti atsižvelgiama į 
didžiuosius jūrų baseinus, upių baseinus 
bei kalnų masyvus. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 30 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą.

Or. fr

Pakeitimas 136
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinio bendradarbiavimo atžvilgiu 
Komisija įgyvendinimo aktais tvirtina 
pagal bendradarbiavimo programas
suskirstytą remtinų tarptautinių teritorijų 
sąrašą, į kurį įtraukiami NUTS 2 lygio 
regionai, ir užtikrina, kad pagal ankstesnes 
programas vykdytas bendradarbiavimas 
didesnėse susijusiose teritorijose bus 
tęsiamas. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 30 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Tarptautinio bendradarbiavimo atžvilgiu 
Komisija įgyvendinimo aktais tvirtina 
pagal bendradarbiavimo programas 
suskirstytą remtinų tarptautinių teritorijų 
sąrašą, į kurį įtraukiami NUTS 2 lygio 
regionai, ir užtikrina, kad pagal ankstesnes 
programas vykdytas bendradarbiavimas 
didesnėse susijusiose teritorijose bus 
tęsiamas. Siekiant didinti programavimo 
veiksmingumą, nustatytos tarptautinės 
teritorijos turi būti grindžiamos gamtine ir 
žmonių geografija ir padalijant šias 
teritorijas turi būti atsižvelgiama į 
didžiuosius jūrų baseinus, upių baseinus 
bei kalnų masyvus. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 30 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą.

Or. fr

Pakeitimas 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Atokiausi regionai į vieną teritorinio 
bendradarbiavimo programą gali įtraukti 
visas pirmesnėse dalyse nurodytas iš 
ERPF skirtas sumas, įskaitant 4 
straipsnio 2 dalyje minimus papildomus 
asignavimus. 

Or. es

Pakeitimas 138
Nuno Teixeira
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Atokiausi regionai į vieną teritorinio 
bendradarbiavimo programą gali įtraukti 
visas iš ERPF skirtas sumas, nurodytas 
pirmesnėse dalyse, įskaitant 4 straipsnio 2 
dalyje minimus papildomus asignavimus. 

Or. es

Pagrindimas

Į vieną teritorinio bendradarbiavimo programą įtraukus visas ERPF lėšas, būtų galima 
vykdyti racionalesnį programavimą, susijusį su atokiausiais regionais, kuriuose tarptautinio 
bendradarbiavimo skirtumai išnyksta, nes bendradarbiavimo teritorijos dubliuojasi; be to, 
galima gauti naudos iš sąveikos, efektyvesnio išteklių valdymo ir geresnio veiksmų 
įgyvendinimo, nes nėra svarbios įvairios valdymo struktūros, kurių veiksmai dubliuojasi.

Pakeitimas 139
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo ištekliai sudaro 3,48 proc. visų 
esamų 2014–2020 m. fondų biudžetinių 
įsipareigojimų išteklių, nustatytų 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 83 
straipsnio 1 dalyje (t. y. iš viso 
11 700 000 004 EUR) ir paskirstomi taip:

Išbraukta.

a) 73,24 proc. (t. y. iš viso 
8 569 000 003 EUR) tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui;
b) 20,78 proc. (t. y. iš viso 
2 431 000 001 EUR) tarptautiniam 
bendradarbiavimui;
c) 5,98 proc. (t. y. iš viso 
700 000 000 EUR) tarpregioniniam 
bendradarbiavimui.
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Or. it

Pakeitimas 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo ištekliai sudaro 3,48 proc. visų 
esamų 2014–2020 m. fondų biudžetinių 
įsipareigojimų išteklių, nustatytų 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
83 straipsnio 1 dalyje (t. y. iš viso 
11 700 000 004 EUR) ir paskirstomi taip:

1. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo ištekliai sudaro 7 proc. visų esamų 
2014–2020 m. fondų biudžetinių 
įsipareigojimų išteklių, nustatytų 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
83 straipsnio 1 dalyje (t. y. iš viso 
xxx EUR) ir paskirstomi taip:

Or. de

Pakeitimas 141
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo ištekliai sudaro 3,48 proc. visų 
esamų 2014–2020 m. fondų biudžetinių 
įsipareigojimų išteklių, nustatytų 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 83 
straipsnio 1 dalyje (t. y. iš viso 
11 700 000 004 EUR) ir paskirstomi taip:

1. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo ištekliai sudaro X proc. visų esamų 
2014–2020 m. fondų biudžetinių 
įsipareigojimų išteklių, nustatytų 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
83 straipsnio 1 dalyje (t. y. iš viso 
XX XXX XXX XXX EUR) ir paskirstomi 
taip:

Or. en

Pakeitimas 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo ištekliai sudaro 3,48 proc. visų 
esamų 2014–2020 m. fondų biudžetinių 
įsipareigojimų išteklių, nustatytų 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 83 
straipsnio 1 dalyje (t. y. iš viso 
11 700 000 004 EUR) ir paskirstomi taip:

1. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo ištekliai sudaro 3,48 proc. visų 
esamų 2014–2020 m. fondų biudžetinių 
įsipareigojimų išteklių, nustatytų 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
83 straipsnio 1 dalyje (t. y. iš viso 
XXX EUR) ir paskirstomi taip:

Or. es

Pakeitimas 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 73,24 proc. (t. y. iš viso 
8 569 000 003 EUR) tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui;

a) 73,24 proc. (t. y. iš viso xxx EUR) 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui;

Or. de

Pakeitimas 144
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 73,24 proc. (t. y. iš viso 
8 569 000 003 EUR) tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui;

a) 73,24 proc. (t. y. iš viso X 
XXX XXX XXX EUR) tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui;

Or. en
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Pakeitimas 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 20,78 proc. (t. y. iš viso 
2 431 000 001 EUR) tarptautiniam 
bendradarbiavimui;

b) 20,78 proc. (t. y. iš viso xxx EUR) 
tarptautiniam bendradarbiavimui;

Or. de

Pakeitimas 146
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 20,78 proc. (t. y. iš viso 
2 431 000 001 EUR) tarptautiniam 
bendradarbiavimui;

b) 20,78 proc. (t. y. iš viso 
X XXX XXX XXX EUR) tarptautiniam 
bendradarbiavimui;

Or. en

Pakeitimas 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 5,98 proc. (t. y. iš viso 
700 000 000 EUR) tarpregioniniam 
bendradarbiavimui.

c) 5,98 proc. (t. y. iš viso 
700 000 000 EUR) tarpregioniniam 
bendradarbiavimui.

Or. de
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Pakeitimas 148
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 5,98 proc. (t. y. iš viso 
700 000 000 EUR) tarpregioniniam 
bendradarbiavimui.

c) 5,98 proc. (t. y. iš viso 
XXX XXX XXX EUR) tarpregioniniam 
bendradarbiavimui.

Or. en

Pakeitimas 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiavimo programos, į kurias 
įtraukti atokiausi regionai, gauna bent 
150 proc. ERPF paramos, gautos 2007–
2013 m. Be to, 50 000 000 EUR iš 
tarpregioninio bendradarbiavimo 
asignavimų atidedama atokiausių regionų 
bendradarbiavimui. Atsižvelgiant į lėšų 
telkimą pagal temas, šiems papildomiems 
asignavimams taikoma 5 straipsnio b 
dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 150
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)



PE490.976v01-00 68/166 AM\903764LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimo programoms, į kurias 
įtraukti nuolatinių gamtinių ir 
geografinių trūkumų turintys regionai 
(kalnai, salos, labai retai gyvenamos 
vietovės), skiriama bent 100 proc. 2007–
2013 m. iš ERPF gautos paramos. Be to, 
iš tarpregioniniam bendradarbiavimui 
numatytų lėšų 30 000 000 EUR skirta 
bendradarbiavimui, į kurį įtraukiami 
nuolatinių gamtinių ir geografinių 
trūkumų turintys regionai (kalnai, salos, 
labai retai gyvenamos vietovės), kad jie 
galėtų tarpusavyje keistis gerąja patirtimi 
ir ją įgyvendinti, konkrečiai taikant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje
nustatytus tikslus. Atsižvelgiant į lėšų 
telkimą pagal temas, šiems papildomiems 
asignavimams taikoma 5 straipsnio 
b dalis.

Or. fr

Pakeitimas 151
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimo programoms, į kurias 
įtraukti nuolatinių gamtinių ir 
geografinių trūkumų turintys regionai 
(kalnai, salos, labai retai gyvenamos 
vietovės), skiriama bent 100 proc. 2007–
2013 m. iš ERPF gautos paramos. Be to, 
iš tarpregioniniam bendradarbiavimui 
numatytų lėšų 30 000 000 EUR skirta 
bendradarbiavimui, į kurį įtraukiami 
nuolatinių gamtinių ir geografinių 
trūkumų turintys regionai (kalnai, salos, 
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labai retai gyvenamos vietovės), kad jie 
galėtų tarpusavyje keistis gerąja patirtimi 
ir ją įgyvendinti, konkrečiai taikant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje
nustatytus tikslus. Atsižvelgiant į lėšų 
telkimą pagal temas, šiems papildomiems 
asignavimams taikoma 5 straipsnio 
b dalis.

Or. fr

Pakeitimas 152
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiavimo programos, į kurias 
įtraukti atokiausi regionai, gauna bent 
150 proc. ERPF paramos, gautos 2007–
2013 m. ERPF paramos, gautos 2007–
2013 m. Be to, 50 000 000 EUR iš 
tarpregioninio bendradarbiavimo 
asignavimų atidedama atokiausių regionų 
bendradarbiavimui. Atsižvelgiant į lėšų 
telkimą pagal temas, šiems papildomiems 
asignavimams taikoma 5 straipsnio b dalis.

2. Bendradarbiavimo programos, į kurias 
įtraukti atokiausi regionai, gauna bent 
150 proc. ERPF paramos teritoriniam 
bendradarbiavimui, gautos 2007–2013 m. 
Be to, 50 000 000 EUR iš tarpregioninio
bendradarbiavimo asignavimų atidedama 
atokiausių regionų bendradarbiavimui. 
Atsižvelgiant į lėšų telkimą pagal temas, 
šiems papildomiems asignavimams 
taikoma 5 straipsnio b dalis.

Or. fr

Pakeitimas 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinio paskirstymo pagal valstybes nares
kriterijus yra gyventojų skaičius 
teritorijose, nurodytose 3 straipsnio 1 

Paskirstymo pagal bendradarbiavimo 
programas kriterijus yra gyventojų 
skaičius teritorijose, nurodytose 3 
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dalies 3 pastraipoje ir 3 straipsnio 3 dalies 
pirmoje pastraipoje.

straipsnio 1 dalies 3 pastraipoje ir 3 
straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje.

Or. fr

Pagrindimas

Teritoriniam bendradarbiavimui kartais padaroma žala dėl nacionalinių nuostatų, susijusių 
su finansine grąža. Valstybės narės ir dalyviai jų teritorijoje įgyvendinamiems projektams 
skirtas lėšas pasidalija faktiškai nevykdydami bendradarbiavimo ir nesukurdami papildomos 
naudos Europai. Taigi lėšos turėtų būti skiriamos kiekvienai teritorinio bendradarbiavimo 
programai atskirai, kad būtų galima integruotai patenkinti atitinkamos bendradarbiavimo 
vietovės poreikius.

Pakeitimas 154
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinio paskirstymo pagal valstybes nares
kriterijus yra gyventojų skaičius 
teritorijose, nurodytose 3 straipsnio 1 
dalies 3 pastraipoje ir 3 straipsnio 3 dalies 
pirmoje pastraipoje.

Paskirstymo pagal bendradarbiavimo 
programas kriterijus yra gyventojų 
skaičius teritorijose, nurodytose 3 
straipsnio 1 dalies 3 pastraipoje ir 3 
straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje.

Or. fr

Pakeitimas 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinio paskirstymo pagal valstybes nares
kriterijus yra gyventojų skaičius 
teritorijose, nurodytose 3 straipsnio 1 
dalies 3 pastraipoje ir 3 straipsnio 3 dalies 
pirmoje pastraipoje.

Paskirstymo pagal bendradarbiavimo 
programas kriterijus yra gyventojų 
skaičius teritorijose, nurodytose 3 
straipsnio 1 dalies 3 pastraipoje ir 3 
straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje.



AM\903764LT.doc 71/166 PE490.976v01-00

LT

Or. fr

Pakeitimas 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinio paskirstymo pagal valstybes nares
kriterijus yra gyventojų skaičius 
teritorijose, nurodytose 3 straipsnio 1 
dalies 3 pastraipoje ir 3 straipsnio 3 dalies 
pirmoje pastraipoje.

Paskirstymo pagal bendradarbiavimo 
programas kriterijus yra gyventojų 
skaičius teritorijose, nurodytose 3 
straipsnio 1 dalies 3 pastraipoje ir 3 
straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje.

Or. fr

Pakeitimas 157
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinio paskirstymo pagal valstybes nares
kriterijus yra gyventojų skaičius 
teritorijose, nurodytose 3 straipsnio 1 
dalies 3 pastraipoje ir 3 straipsnio 3 dalies 
pirmoje pastraipoje.

Paskirstymo pagal bendradarbiavimo 
programas kriterijus yra gyventojų 
skaičius teritorijose, nurodytose 3 
straipsnio 1 dalies 3 pastraipoje ir 3 
straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje.

Or. fr

Pakeitimas 158
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinio paskirstymo pagal valstybes nares 
kriterijus yra gyventojų skaičius 
teritorijose, nurodytose 3 straipsnio 1 
dalies 3 pastraipoje ir 3 straipsnio 3 dalies 
pirmoje pastraipoje.

Metinio paskirstymo pagal valstybes nares 
kriterijus yra gyventojų skaičius 
teritorijose, nurodytose 3 straipsnio 
1 dalies 3 pastraipoje ir 3 straipsnio 
3 dalies pirmoje pastraipoje. Papildomos 
lėšos bus skiriamos mažose salose 
esančioms valstybėms narėms, 
neturinčioms jokių pastovių nustatytų 
sąsajų su Europos žemynine dalimi ir 
kuriose gyvena mažiau nei 2 mln. 
gyventojų.

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio nuostata dėl nedidelio salose esančių valstybių narių gyventojų skaičiaus iš 
esmės būtų griežtai apribojamas toms valstybėms narėms skirtas tarpvalstybinio ir 
tarptautinio bendradarbiavimo finansavimas.

Pakeitimas 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą kiekviena 
valstybė narė gali perleisti iki 15 proc. 
tarpvalstybinio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo krypčiai skirtų lėšų 
kitai valstybei narei.

Or. en

Pakeitimas 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2015 ir 2016 m. ERPF metiniai 
asignavimai programoms pagal EKP ir 
PNPP, dėl kurių Komisijai iki birželio 
30 d. nepateiktos programos pagal 
tarpvalstybines ir jūros baseinų programas 
taikant EKP ir PNPP, skiriami vidaus
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms pagal 1 dalies a punktą, 
kuriose dalyvauja susijusi valstybė narė.

2015 ir 2016 m. ERPF metiniai 
asignavimai programoms pagal EKP ir 
PNPP, dėl kurių Komisijai iki birželio 
30 d. nepateiktos programos pagal 
tarpvalstybines ir jūros baseinų programas 
taikant EKP ir PNPP, skiriami 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms pagal 1 dalies a punktą, 
kuriose dalyvauja susijusi valstybė narė.

Or. es

Pakeitimas 161
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2015 ir 2016 m. ERPF metiniai 
asignavimai programoms pagal EKP ir 
PNPP, dėl kurių Komisijai iki birželio 
30 d. nepateiktos programos pagal 
tarpvalstybines ir jūros baseinų programas 
taikant EKP ir PNPP, skiriami vidaus
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms pagal 1 dalies a punktą, 
kuriose dalyvauja susijusi valstybė narė.

2015 ir 2016 m. ERPF metiniai 
asignavimai programoms pagal EKP ir 
PNPP, dėl kurių Komisijai iki birželio 
30 d. nepateiktos programos pagal 
tarpvalstybines ir jūros baseinų programas 
taikant EKP ir PNPP, skiriami 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms pagal 1 dalies a punktą, 
kuriose dalyvauja susijusi valstybė narė.

Or. es

Pagrindimas

Komisijai pateikus naują pasiūlymą, nepanaudoti ERPF ištekliai galės būti skiriami tik vidaus 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms, jeigu nebus pasibaigęs nustatytas galutinis 
programų pateikimo terminas, kitaip negu yra šiuo metu. Ši galimybė neatitinka Europos 
atokiausių regionų strategijos, kurioje kaip vienas prioritetinių strategijos tikslų nurodoma 
šių regionų regioninė integracija, vykdoma artimiausioje geografinėje teritorijoje.
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Pakeitimas 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2015 ir 2016 m. ERPF metiniai 
asignavimai programoms pagal EKP ir 
PNPP, dėl kurių Komisijai iki birželio 
30 d. nepateiktos programos pagal 
tarpvalstybines ir jūros baseinų programas 
taikant EKP ir PNPP, skiriami vidaus
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms pagal 1 dalies a punktą, 
kuriose dalyvauja susijusi valstybė narė.

2015 ir 2016 m. ERPF metiniai 
asignavimai programoms pagal EKP ir 
PNPP, dėl kurių Komisijai iki birželio 
30 d. nepateiktos programos pagal 
tarpvalstybines ir jūros baseinų programas 
taikant EKP ir PNPP, skiriami 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms pagal 1 dalies a punktą, 
kuriose dalyvauja susijusi valstybė narė.

Or. es

Pagrindimas

Jeigu nebus pasibaigęs nustatytas galutinis programų pateikimo pagal EKP ir PNPP 
terminas, nepanaudoti ERPF ištekliai galės būti skiriami tik vidaus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programoms, kuriose dalyvauja valstybė narė, kitaip negu yra šiuo metu. 
Tai neatitinka Europos atokiausių regionų strategijos, kurioje kaip prioritetinis tikslas 
nurodoma šių regionų regioninė integracija, vykdoma artimiausioje geografinėje teritorijoje.

Pakeitimas 163
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėšos Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 9 straipsnyje nurodytiems 
teminiams tikslams sutelkiamos taip:

Lėšos Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 9 straipsnyje nurodytiems 
teminiams tikslams skiriamos ir Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslais ir 
sutelkiamos taip:

Or. de
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Pakeitimas 164
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai galima 
pasirinkti visus teminius tikslus;

Or. de

Pakeitimas 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai gali būti 
pasirenkami visi teminiai tikslai;

Or. es

Pakeitimas 166
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki šešių teminių tikslų;

Or. fr
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Pagrindimas

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo tikslas – padėti kompensuoti trūkumus, susijusius su 
pasienio regionų atokumu, ir išspręsti dėl to kylančias problemas. Labai svarbu kiek 
įmanoma išlaikyti daug veiklos rūšių, kurioms teikiama parama ir kurios vykdomos daugelyje 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo sričių. Nustačius lanksčias taisykles, regionai gali priimti 
geriausius sprendimus siekdami išspręsti sunkumus, kuriuos patiria.

Pakeitimas 167
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki šešių teminių tikslų;

Or. fr

Pagrindimas

Pasienio teritorijoms, kuriose siekiama skatinti vietinę prekybą išplėsti apimant daugiau 
sričių, pagal temas telkiamos lėšos ir nustatomi investicijų prioritetai turėtų būti mažesnės 
apimties negu tarptautinių programų atveju.

Pakeitimas 168
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki šešių teminių tikslų;

Or. fr
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Pakeitimas 169
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki šešių teminių tikslų;

Or. de

Pagrindimas

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo atveju dėl labai įvairių interesų ir įvairių partnerių vietos 
ypatybių reikia užtikrinti didesnį lankstumą renkantis teminius tikslus.

Pakeitimas 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki šešių teminių tikslų;

Or. es

Pakeitimas 171
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki šešių teminių tikslų;
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Or. pt

Pagrindimas

Užtikrinus didesnį tikslų atrankos lankstumą bus padidinta tikimybė, kad regionai pasirinks 
geriausią tikslų derinį jiems kylantiems sunkumams įveikti.

Pakeitimas 172
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki šešių teminių tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 173
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

a) veiklos programos lygmeniu mažiausiai 
80 proc. visų ERPF lėšų skiriama 
daugiausiai penkiems kiekvienai 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programai pasirinktiems teminiams 
tikslams;

Or. en

Pakeitimas 174
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų su neatsiejamu 
teritorinio vystymosi požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 175
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai galima 
pasirinkti visus teminius tikslus;

Or. de

Pakeitimas 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai gali būti 
pasirenkami visi teminiai tikslai;

Or. es

Pagrindimas

Vykdant 5 straipsnyje nurodytą lėšų telkimą pagal temas, susijusį su tarpvalstybinio ir 
tarptautinio bendradarbiavimo programomis, būtų ribojamos galimybės teritorijoms 
bendradarbiauti, ir tai tam tikrais atvejais galėtų reikšti, kad, be teritorinių ir fizinių sienų, 
atsiranda papildoma siena.
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Pakeitimas 177
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki šešių teminių tikslų;

Or. fr

Pagrindimas

Labai svarbu kiek įmanoma išlaikyti daug veiklos rūšių, kurioms teikiama parama ir kurios 
vykdomos daugelyje tarpvalstybinio bendradarbiavimo sričių.  Nustačius lankstesnes 
taisykles, regionai galės priimti geriausius sprendimus siekdami išspręsti sunkumus, kuriuos 
patiria.

Pakeitimas 178
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki šešių teminių tikslų;

Or. pt

Pagrindimas

Lanksčiau atrenkant tikslus padidės tikimybė, kad regionai pasirinks geriausiai jų sunkumus 
atitinkantį tikslų derinį.

Pakeitimas 179
Tamás Deutsch
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

b) veiklos programos lygmeniu mažiausiai 
80 proc. visų ERPF lėšų skiriama 
daugiausiai šešiems kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirinktiems 
teminiams tikslams;

Or. en

Pakeitimas 180
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų; šis skaičius gali 
būti padidintas iki penkių, jeigu 
programoje pasirenkamas prioritetas, 
susijęs su makroregioninių strategijų, 
baseinų ir (arba) kalnų masyvų strategijų 
rengimu ir įgyvendinimu;

Or. fr

Pakeitimas 181
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų; šis skaičius gali 
būti padidintas iki penkių, jeigu 
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programoje pasirenkamas prioritetas, 
susijęs su makroregioninių strategijų, 
baseinų ir (arba) kalnų masyvų strategijų 
rengimu ir įgyvendinimu;

Or. fr

Pakeitimas 182
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų; šis skaičius gali 
būti padidintas iki penkių, jeigu 
programoje pasirenkamas prioritetas, 
susijęs su makroregioninių strategijų, 
baseinų ir (arba) kalnų masyvų strategijų 
rengimu ir įgyvendinimu;

Or. fr

Pakeitimas 183
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų su neatsiejamu 
teritorinio vystymosi požiūriu;

Or. en



AM\903764LT.doc 83/166 PE490.976v01-00

LT

Pakeitimas 184
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal 2 straipsnio 3 dalies a punktą 
tarpregioninėms bendradarbiavimo 
programoms galima pasirinkti visus 
teminius tikslus.

c) pagal 2 straipsnio 3 dalies a punktą 
tarpregioninėms bendradarbiavimo 
programoms galima pasirinkti iki dviejų 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kas nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [ERPF reglamentas] 
5 straipsnyje, ERPF remia dalijimąsi 
žmogiškaisiais ištekliais, įranga ir 
infrastruktūra tarpvalstybiniu mastu pagal 
įvairius investavimo prioritetus ir toliau 
nurodytus prioritetus, atitinkančius 
teminius tikslus:

Be to, kas nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [ERPF reglamentas] 
5 straipsnyje, ERPF remia investicijas į 
įrangą, įrenginius bei infrastruktūrą ir 
dalijimąsi žmogiškaisiais ištekliais 
tarpvalstybiniu mastu pagal įvairius 
investavimo prioritetus ir toliau nurodytus 
prioritetus, atitinkančius teminius tikslus:

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant aiškumo, turi būti aiškiai pabrėžta, kad ERPF lėšomis gali būti remiamos investicijos
į infrastruktūrą tarpvalstybiniu mastu, o ne tik investicijos į dalijimąsi infrastruktūra
tarpvalstybiniu mastu.

Pakeitimas 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kas nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [ERPF reglamentas] 
5 straipsnyje, ERPF remia dalijimąsi 
žmogiškaisiais ištekliais, įranga ir 
infrastruktūra tarpvalstybiniu mastu pagal 
įvairius investavimo prioritetus ir toliau 
nurodytus prioritetus, atitinkančius 
teminius tikslus:

Be to, kas nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [ERPF reglamentas] 
5 straipsnyje, programomis pagal Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslą taip 
pat galima remti dalijimąsi žmogiškaisiais 
ištekliais, įranga ir infrastruktūra 
tarpvalstybiniu mastu pagal įvairius 
investavimo prioritetus ir toliau nurodytus 
prioritetus, atitinkančius teminius tikslus:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgdami į tikslų sąrašą, manome, kad svarbu paaiškinti, jog tai tėra galimi išlaidų pagal 
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą variantai ir kad jie taikomi tik Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslui, o nei visam ERPF.

Pakeitimas 187
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kas nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [ERPF reglamentas] 
5 straipsnyje, ERPF remia dalijimąsi 
žmogiškaisiais ištekliais, įranga ir 
infrastruktūra tarpvalstybiniu mastu pagal 
įvairius investavimo prioritetus ir toliau 
nurodytus prioritetus, atitinkančius 
teminius tikslus:

Be to, kas nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [ERPF reglamentas] 
5 straipsnyje, programomis pagal Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslą taip 
pat galima remti dalijimąsi žmogiškaisiais 
ištekliais, įranga ir infrastruktūra 
tarpvalstybiniu mastu pagal įvairius 
investavimo prioritetus ir toliau nurodytus 
prioritetus, atitinkančius teminius tikslus:

Or. en
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Pakeitimas 188
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kas nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [ERPF reglamentas] 
5 straipsnyje, ERPF remia dalijimąsi 
žmogiškaisiais ištekliais, įranga ir 
infrastruktūra tarpvalstybiniu mastu pagal 
įvairius investavimo prioritetus ir toliau 
nurodytus prioritetus, atitinkančius 
teminius tikslus:

Be to, kas nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [ERPF reglamentas] 
5 straipsnyje, ERPF remia dalijimąsi 
žmogiškaisiais ištekliais, įranga ir 
infrastruktūra tarpvalstybiniu mastu pagal 
įvairius investavimo prioritetus (taip pat ir 
kultūros ir turizmo srityse) ir toliau 
nurodytus prioritetus, atitinkančius 
teminius tikslus:

Or. de

Pakeitimas 189
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
įskaitant tarpvalstybinį judumą, bendras 
vietos užimtumo iniciatyvas ir bendrą 
mokymą (atitinka teminį užimtumo 
skatinimo ir darbo jėgos judumo rėmimo
tikslą);

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
bendras vietos užimtumo iniciatyvas ir 
bendrą mokymą (atitinka teminį užimtumo 
skatinimo tikslą);

Or. fr

Pakeitimas 190
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
įskaitant tarpvalstybinį judumą, bendras 
vietos užimtumo iniciatyvas ir bendrą 
mokymą (atitinka teminį užimtumo 
skatinimo ir darbo jėgos judumo rėmimo 
tikslą);

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
įskaitant tarpvalstybinį darbuotojų judumą 
sąžiningomis sąlygomis, informacijos ir 
konsultacijų teikimą judiems 
darbdaviams, darbuotojams ir ieškantiems 
darbo, tarpvalstybinę darbo rinkos 
stebėseną ir kvalifikuotos darbo jėgos 
kūrimą, siekiant pašalinti regioninės ir 
vietos darbo rinkos trūkumus, bendras 
vietos užimtumo iniciatyvas, bendras 
iniciatyvas, kuriomis siekiama kovoti su 
jaunimo nedarbu, įskaitant susijusias su 
mokymo ir švietimo sistemomis ir pagalba 
pereinant nuo švietimo, profesinio 
mokymo prie darbo (atitinka teminį 
užimtumo skatinimo ir darbo jėgos judumo 
rėmimo tikslą);

Or. en

Pakeitimas 191
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
įskaitant tarpvalstybinį judumą, bendras 
vietos užimtumo iniciatyvas ir bendrą 
mokymą (atitinka teminį užimtumo 
skatinimo ir darbo jėgos judumo rėmimo 
tikslą);

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
įskaitant tarpvalstybinį judumą, 
atitinkamas konsultacijas didelius 
atstumus į darbą ir atgal važinėjantiems 
asmenims, bendras vietos užimtumo 
iniciatyvas ir bendrą mokymą (atitinka 
teminį užimtumo skatinimo ir darbo jėgos 
judumo rėmimo tikslą);

Or. de

Pagrindimas

Konsultacijų apie kaimyninių šalių sąlygas trūkumas (o tokių konsultacijų teikimas nėra 
įprastinė konsultavimo tarnybų, pvz., darbo biržų, užduotis) trukdo tarpvalstybiniam judumui. 
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Priede reikia atitinkamai pakeisti rodiklių sąrašą.

Pakeitimas 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
įskaitant tarpvalstybinį judumą, bendras 
vietos užimtumo iniciatyvas ir bendrą 
mokymą (atitinka teminį užimtumo 
skatinimo ir darbo jėgos judumo rėmimo 
tikslą);

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
įskaitant tarpvalstybinę transporto 
infrastruktūrą ir tarpvalstybinį judumą, 
bendras vietos užimtumo iniciatyvas ir 
bendrą mokymą (atitinka teminį užimtumo 
skatinimo ir darbo jėgos judumo rėmimo 
tikslą);

Or. de

Pakeitimas 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
įskaitant tarpvalstybinį judumą, bendras 
vietos užimtumo iniciatyvas ir bendrą 
mokymą (atitinka teminį užimtumo 
skatinimo ir darbo jėgos judumo rėmimo 
tikslą);

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
įskaitant tarpvalstybinį judumą, bendras 
vietos užimtumo iniciatyvas, bendrą 
mokymą ir skatinimą vystyti turizmą bei 
kultūrą, kuriant bendrus tarpvalstybinius 
turizmo ir kultūros produktus (atitinka 
teminį užimtumo skatinimo ir darbo jėgos 
judumo rėmimo tikslą);

Or. es

Pakeitimas 194
Vasilica Viorica Dăncilă
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
įskaitant tarpvalstybinį judumą, bendras 
vietos užimtumo iniciatyvas ir bendrą 
mokymą (atitinka teminį užimtumo 
skatinimo ir darbo jėgos judumo rėmimo 
tikslą);

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
atsižvelgiant į vietos ir regioninių darbo 
rinkų specifiškumą, įskaitant 
tarpvalstybinį judumą ir neįgaliųjų 
prieinamumą, bendras vietos užimtumo 
iniciatyvas ir bendrą mokymą (atitinka 
teminį užimtumo skatinimo ir darbo jėgos 
judumo rėmimo tikslą);

Or. en

Pagrindimas

ES programomis privaloma įgyvendinti veiksmus, kuriais ketinama mažinti skurdą ir 
nelygybę.

Pakeitimas 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) investicijas į vietos infrastruktūrą bei 
bendrą įrangą, taip pat investicijas į 
nematerialią infrastruktūrą, susijusią su 
tarptautiniais mokslinių tyrimų projektais, 
remiant energetikos tinklus, pavyzdžiui, 
pažangiuosius tinklus, kad būtų gauta 
kuo daugiau naudos iš energijos išteklių 
ir taip labai skatinamas ekonominis bei 
funkcinis teritorijos, kurioje 
įgyvendinama programa, vystymas 
(atitinka teminį mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų 
stiprinimo tikslą);

Or. fr
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Pakeitimas 196
Francesco De Angelis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) kultūrinio paveldo ir turizmo valdymo 
skatinimą (atitinka teminį ekologiškesnės, 
tausiau išteklius naudojančios ir 
konkurencingos ekonomikos skatinimo 
tikslą);

Or. en

Pakeitimas 197
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) geresnės prieigos prie bendrų 
tarpvalstybinių aukštos kokybės visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugų, kurios 
būtų prieinamos visiems, diegimą, 
užtikrinant paslaugų teikėjų 
bendradarbiavimą (atitinka teminį 
socialinės įtraukties ir kovos su skurdu 
skatinimo tikslą);

Or. en

Pakeitimas 198
François Alfonsi, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i b papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) jūrų kelių rėmimą (jūrų greitkeliai ir 
jūrų kabotažas);

Or. fr

Pakeitimas 199
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) tarpvalstybinio judumo skatinimą, 
sudarant geresnes sąlygas naudotis 
viešuoju transportu ir gerinant viešojo 
transporto jungtis prie išorės sienų, 
investuojant į tarpvalstybines jungtis, 
kuriant suderintus darbo grafikus ir tarifų 
tvarkaraščius bei naujas transporto 
jungtis (atitinka teminį darniojo 
transporto skatinimo ir pagrindinės 
transporto infrastruktūros trūkumų 
šalinimo tikslą);

Or. en

Pakeitimas 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ic) pasienio regionų kultūros rėmimą;

Or. fr
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Pakeitimas 201
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) lyčių lygybės ir vienodų galimybių 
skatinimą tarpvalstybiniu mastu, taip pat 
socialinės įtraukties skatinimą 
tarpvalstybiniu mastu (atitinka teminį 
socialinės įtraukties ir kovos su skurdu 
tikslą);

ii) lyčių lygybės ir vienodų galimybių 
skatinimą, socialinę įtrauktį, kultūrinių 
mainų skatinimą, kultūros rėmimą
tarpvalstybiniu mastu, taip pat kovą už 
mažumų teises ir mažumų įtraukties 
skatinimą tarpvalstybiniu mastu (atitinka 
teminį socialinės įtraukties ir kovos su 
skurdu tikslą);

Or. fr

Pakeitimas 202
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) lyčių lygybės ir vienodų galimybių 
skatinimą tarpvalstybiniu mastu, taip pat 
socialinės įtraukties skatinimą 
tarpvalstybiniu mastu (atitinka teminį 
socialinės įtraukties ir kovos su skurdu 
tikslą);

ii) lyčių lygybės ir vienodų galimybių 
skatinimą tarpvalstybiniu mastu, taip pat 
taikaus palei sienas gyvenančių 
bendruomenių sambūvio ir socialinės 
įtraukties skatinimą tarpvalstybiniu mastu 
(atitinka teminį socialinės įtraukties ir 
kovos su skurdu tikslą);

Or. en

Pakeitimas 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) lyčių lygybės ir vienodų galimybių 
skatinimą tarpvalstybiniu mastu, taip pat 
socialinės įtraukties skatinimą 
tarpvalstybiniu mastu (atitinka teminį 
socialinės įtraukties ir kovos su skurdu 
tikslą);

ii) lyčių lygybės ir vienodų galimybių 
skatinimą tarpvalstybiniu mastu, taip pat 
socialinės įtraukties skatinimą 
tarpvalstybiniu mastu; greitosios 
medicinos pagalbos tarnybų 
bendradarbiavimo skatinimą, veiksmingai 
panaudojant išteklius pasienio regionuose 
(atitinka teminį socialinės įtraukties ir 
kovos su skurdu tikslą);

Or. es

Pakeitimas 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) lyčių lygybės ir vienodų galimybių 
skatinimą tarpvalstybiniu mastu, taip pat 
socialinės įtraukties skatinimą 
tarpvalstybiniu mastu (atitinka teminį 
socialinės įtraukties ir kovos su skurdu 
tikslą);

ii) lyčių lygybės ir vienodų galimybių 
skatinimą tarpvalstybiniu mastu, taip pat 
socialinės įtraukties skatinimą 
tarpvalstybiniu mastu (atitinka teminį 
socialinės įtraukties, ypač pažeidžiamų 
asmenų grupių, ir kovos su skurdu tikslą);

Or. en

Pagrindimas

ES programomis privaloma įgyvendinti veiksmus, kuriais ketinama mažinti skurdą kaimo 
regionuose, pažeidžiamų asmenų grupių skurdą ir miesto bei kaimo regionų skirtumus.

Pakeitimas 205
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) lyčių lygybės ir vienodų galimybių 
skatinimą tarpvalstybiniu mastu, taip pat 
socialinės įtraukties skatinimą 
tarpvalstybiniu mastu (atitinka teminį 
socialinės įtraukties ir kovos su skurdu 
tikslą);

ii) lyčių lygybės ir vienodų galimybių, 
tinkamų darbo sąlygų, skatinimą 
tarpvalstybiniu mastu, taip pat kovos su 
diskriminacija ir socialinės įtraukties 
skatinimą tarpvalstybiniu mastu (atitinka 
teminį socialinės įtraukties ir kovos su 
skurdu tikslą);

Or. en

Pakeitimas 206
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) bendrų švietimo ir mokymo sistemų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka teminį 
investavimo į įgūdžius, švietimą ir 
mokymosi visą gyvenimą tikslą);

iii) bendrų švietimo ir mokymo sistemų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka teminį 
investavimo į įgūdžius, švietimą ir 
mokymosi visą gyvenimą tikslą), taip pat 
ir kultūros ir turizmo srityse;

Or. de

Pagrindimas

Kultūra ir turizmas darbui pasienio regionuose iš tiesų išliko svarbiais aspektais. Priede 
reikia atitinkamai pakeisti rodiklių sąrašą.

Pakeitimas 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) bendrų švietimo ir mokymo sistemų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka teminį 

iii) bendrų švietimo, mokymosi ir mokymo 
sistemų rengimą ir įgyvendinimą (atitinka 
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investavimo į įgūdžius, švietimą ir 
mokymosi visą gyvenimą tikslą);

teminį investavimo į įgūdžius, švietimą ir 
mokymosi visą gyvenimą tikslą);

Or. fr

Pakeitimas 208
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) bendrų švietimo ir mokymo sistemų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka teminį 
investavimo į įgūdžius, švietimą ir 
mokymosi visą gyvenimą tikslą);

iii) bendrų švietimo ir mokymo sistemų, 
taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis 
siekiama užtikrinti įtraukią mokyklų 
aplinką ir sumažinti mokyklos 
nebaigiančiųjų skaičių, rengimą ir 
įgyvendinimą (atitinka teminį investavimo 
į įgūdžius, švietimą ir mokymosi visą 
gyvenimą tikslą);

Or. en

Pakeitimas 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) teisinio ir administracinio 
bendradarbiavimo bei piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimo skatinimą (atitinka 
teminį institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimo tikslą);

iv) teisinio ir administracinio 
bendradarbiavimo bei įvairiapusio piliečių 
ir institucijų bendradarbiavimo, įskaitant 
būtiną infrastruktūrą, skatinimą (atitinka 
teminį institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimo tikslą);

Or. en
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Pakeitimas 210
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) teisinio ir administracinio 
bendradarbiavimo bei piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimo skatinimą (atitinka 
teminį institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimo tikslą);

iv) teisinio ir administracinio 
bendradarbiavimo bei įvairių formų 
piliečių ir institucijų bendradarbiavimo, 
įskaitant būtiną infrastruktūrą, skatinimą
(atitinka teminį institucinių gebėjimų ir 
veiksmingo viešojo administravimo 
gerinimo tikslą);

Or. fr

Pakeitimas 211
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) teisinio ir administracinio 
bendradarbiavimo bei piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimo skatinimą (atitinka 
teminį institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimo tikslą);

iv) teisinio ir administracinio 
bendradarbiavimo bei įvairių formų 
piliečių ir institucijų bendradarbiavimo, 
įskaitant būtiną infrastruktūrą, skatinimą 
(atitinka teminį institucinių gebėjimų ir 
veiksmingo viešojo administravimo 
gerinimo tikslą);

Or. fr

Pakeitimas 212
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) teisinio ir administracinio 
bendradarbiavimo bei piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimo skatinimą (atitinka 
teminį institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimo tikslą);

iv) teisinio ir administracinio 
bendradarbiavimo bei piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimo, regioninių ir vietos 
valdžios institucijų vaidmens skatinimą, 
pilietinio ir socialinio dialogo stiprinimą, 
geresnių sąlygų gauti informaciją ir 
dalyvauti formuojant politiką užtikrinimą
(atitinka teminį institucinių gebėjimų ir 
veiksmingo viešojo administravimo 
gerinimo tikslą);

Or. en

Pakeitimas 213
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) teisinio ir administracinio 
bendradarbiavimo bei piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimo skatinimą (atitinka 
teminį institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimo tikslą);

iv) teisinio ir administracinio 
bendradarbiavimo bei piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimo skatinimą, įskaitant 
reikalingos infrastruktūros srityje,
(atitinka teminį institucinių gebėjimų ir 
veiksmingo viešojo administravimo 
gerinimo tikslą);

Or. de

Pakeitimas 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) investicijas į infrastruktūrą, siekiant 
skatinti ekonominį ir funkcinį 
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tarpvalstybinių regionų vystymąsi;

Or. en

Pakeitimas 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) įmonių, ypač MVĮ, 
bendradarbiavimą, kad vykdant 
ekonominio, komercinio ar technologinio 
bendradarbiavimo veiksmus, skatinant 
judumą ar mainus, kuriant verslo 
inkubatorius ir įmonių grupių tinklus 
būtų remiamas ilgalaikis šių įmonių 
vystymas (atitinka teminį MVĮ 
konkurencingumo didinimo tikslą);

Or. fr

Pakeitimas 216
Hermann Winkler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) investicijas į regioninius ir 
tarpvalstybinius elektros tinklus, siekiant 
užtikrinti veiksmingą energijos tiekimą ir 
pasienio regionuose.

Or. de

Pakeitimas 217
Fiorello Provera
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) investicijas, skirtas tarpvalstybinėms 
transporto jungtims kurti ir tokių jungčių 
kokybei gerinti, pasienio regionams 
sujungti šiomis jungtimis, 
tarpvalstybinėms jungtims plėtoti ir 
tarpvalstybinėms viešojo transporto 
sistemoms kurti (atitinka teminį tvaraus 
transporto rėmimo ir kliūčių pagrindinėje 
tinklų infrastruktūroje šalinimo tikslą);

Or. fr

Pakeitimas 218
Younous Omarjee

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) investicijas į sveikatos priežiūros ir 
socialinę infrastruktūrą, taip pat 
greitosios pagalbos tarnybų 
bendradarbiavimo sistemas, padedančias 
veiksmingiau naudoti išteklius pasienio 
regionuose (atitinka teminį socialinės 
įtrauktiems skatinimo ir kovos su skurdu 
tikslą);

Or. fr

Pakeitimas 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) transporto kokybės ir pasienio 
regionų jungčių skatinimą ir gerinimą, 
taikant tarpvalstybines viešojo transporto 
sistemas (atitinka teminį tvaraus 
transporto rėmimo ir kliūčių pagrindinėje 
tinklų infrastruktūroje šalinimo tikslą);

Or. es

Pakeitimas 220
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) vietos bei regioninio 
bendradarbiavimo ir viešojo bei privačiojo 
sektorių partnerystės skatinimą, siekiant 
vystyti turizmą ir sustiprinti abiejose 
sienos pusėse gyvenančių bendruomenių 
vietos kultūrą ir tradicijas;

Or. en

Pagrindimas

Turizmas yra vienas svarbiausių Europos ekonomikos sektorių ir svarbu skatinti 
bendradarbiavimą tarpvalstybiniu lygiu, siekiant išvysti labiau

Pakeitimas 221
Giommaria Uggias

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) turizmo sektoriaus veiksmų, kuriais 
siekiama vystyti susijusias sritis, vykdymą 
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ir skatinimą;

Or. it

Pakeitimas 222
Luís Paulo Alves

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) investicijų į tarpvalstybinio ir 
tarptautinio transporto infrastruktūros 
kūrimą, vystymą ir tobulinimą skatinimą;

Or. pt

Pakeitimas 223
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) skirtingų Europos Sąjungos regionų 
inovacijų atotrūkio mažinimą, mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose 
besikuriančius kompetencijos centrus 
susiejant su pirmaujančiaisiais Europos 
Sąjungoje ir gerinant pažangumui 
būtinas sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 224
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) investicijas, skirtas tarpvalstybinėms 
transporto jungtims kurti ir tokių jungčių 
kokybei gerinti, pasienio regionams 
sujungti šiomis jungtimis, 
tarpvalstybinėms jungtims plėtoti ir 
tarpvalstybinėms viešojo transporto 
sistemoms kurti (atitinka teminį tvaraus 
transporto rėmimo ir kliūčių pagrindinėje 
tinklų infrastruktūroje šalinimo tikslą);

Or. fr

Pakeitimas 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivb) vykdant tarpvalstybinę Šiaurės Airijos 
ir Airijos pasienio grafysčių taikos ir 
susitaikymo programą, pirmiausia 
veiksmus, kuriais skatinama 
bendruomenių sanglauda ir prisidedama 
prie stipresnio susijusių regionų 
socialinio ir ekonominio stabilumo.

Or. en

Pakeitimas 226
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivb) investicijas į tarpvalstybinio 
susisiekimo projektus ir tarpvalstybinių 
viešųjų artimojo susisiekimo sistemų 
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kūrimą.

Or. de

Pakeitimas 227
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivb) paramą turizmo ir kelionių kultūros, 
kaip svarbaus darbo vietų šaltinio 
pasienio regionuose, vystymui, 
investuojant į viešąją infrastruktūrą ir 
kuriant bendrus tarpvalstybinius turizmo 
ir kultūros produktus (atitinka teminį 
užimtumo skatinimo ir darbo jėgos 
judumo rėmimo tikslą);

Or. fr

Pakeitimas 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivb) makroregioninių strategijų ir jūros 
baseino strategijų rengimą ir 
įgyvendinimą (atitinka visus teminius 
tikslus);

Or. fr

Pagrindimas

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas atitinkamuose regionuose taip pat gali apimti 
makroregioninių strategijų ir jūros baseino strategijų rengimą ir įgyvendinimą.
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Pakeitimas 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivb) tarptautiniu mastu vykdomo keitimosi 
informacija sistemų vystymą (atitinka 
teminį tikslą, susijusį su informacinių ir 
ryšių technologijų naudojimo, kokybės ir 
galimybių jomis naudotis gerinimu);

Or. es

Pakeitimas 230
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 ivb) įskaitant būtiną infrastruktūrą;

Or. pt

Pakeitimas 231
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivb) paramą turizmo ir kelionių kultūros, 
kaip svarbaus darbo vietų šaltinio 
pasienio regionuose, vystymui, 
investuojant į viešąją infrastruktūrą ir 
kuriant bendrus tarpvalstybinius turizmo 
ir kultūros produktus (atitinka teminį 
užimtumo skatinimo ir darbo jėgos 
judumo rėmimo tikslą);
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Or. fr

Pakeitimas 232
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivc) investicijas į gelbėjimo tarnybų 
bendradarbiavimo sistemas.

Or. de

Pakeitimas 233
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivc) investicijas į sveikatos priežiūros ir 
socialinę infrastruktūrą, taip pat 
greitosios pagalbos tarnybų 
bendradarbiavimo sistemas, padedančias 
veiksmingiau naudoti išteklius pasienio 
regionuose (atitinka teminį socialinės 
įtrauktiems skatinimo ir kovos su skurdu 
tikslą);

Or. fr

Pakeitimas 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv c papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivc) investicijas į sveikatos priežiūros ir 
socialinę infrastruktūrą, taip pat 
greitosios pagalbos tarnybų 
bendradarbiavimo sistemas (atitinka 
teminį socialinės įtrauktiems skatinimo ir 
kovos su skurdu tikslą);

Or. fr

Pakeitimas 235
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivc) investicijas į sveikatos priežiūros ir 
socialinę infrastruktūrą, taip pat 
greitosios pagalbos tarnybų 
bendradarbiavimo sistemas, padedančias 
veiksmingiau naudoti išteklius pasienio 
regionuose (atitinka teminį socialinės 
įtrauktiems skatinimo ir kovos su skurdu 
tikslą);

Or. fr

Pakeitimas 236
Hermann Winkler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivd) investicijas į tarpvalstybinio keitimosi 
informacija informacinių ir ryšių 
technologijų srityje sistemų kūrimą.

Or. de
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Pakeitimas 237
Fiorello Provera

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivd) investicijas į keitimosi informacija 
tarpvalstybiniu mastu sistemų kūrimą 
(atitinka teminį tikslą, susijusį su 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
naudojimo, kokybės ir galimybių jomis 
naudotis gerinimu);

Or. fr

Pakeitimas 238
Niccolò Rinaldi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivd) investicijas į keitimosi informacija 
tarpvalstybiniu mastu sistemų kūrimą 
(atitinka teminį tikslą, susijusį su 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
naudojimo, kokybės ir galimybių jomis 
naudotis gerinimu);

Or. fr

Pakeitimas 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas



AM\903764LT.doc 107/166 PE490.976v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino 
strategijų rengimą ir įgyvendinimą 
(atitinka teminį institucinių gebėjimų ir 
veiksmingo viešojo administravimo 
gerinimo tikslą).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 240
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino 
strategijų rengimą ir įgyvendinimą 
(atitinka teminį institucinių gebėjimų ir 
veiksmingo viešojo administravimo 
gerinimo tikslą).

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –

Or. it

Pakeitimas 241
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino strategijų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka teminį 
institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimo tikslą).

b) tarptautinio ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino ar kalnų 
masyvo strategijų rengimą ir įgyvendinimą.

Or. fr
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Pagrindimas

Nuoroda į makroregionines strategijas turėtų būti svarbi ne tik tarptautiniam, bet ir 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. Iš tikrųjų rengiant makroregionines strategijas a 
minima būtų galima užtikrinti geresnį tarptautinės programos ir kelių tarpvalstybinių 
programų papildomumą.

Pakeitimas 242
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino strategijų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka teminį 
institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimo tikslą).

b) tarptautinio ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino ar kalnų 
masyvo strategijų rengimą ir įgyvendinimą.

Or. fr

Pakeitimas 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino strategijų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka teminį 
institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimo tikslą).

b) tarptautinio ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino ar kalnų 
masyvo strategijų rengimą ir įgyvendinimą.

Or. fr

Pakeitimas 244
Niccolò Rinaldi
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino strategijų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka teminį 
institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimo tikslą).

b) tarptautinio ir tarpvalstybinio
bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino ar kalnų 
masyvo strategijų rengimą ir įgyvendinimą.

Or. fr

Pakeitimas 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino strategijų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka teminį 
institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimo tikslą).

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino strategijų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka visus 
teminius tikslus).

Or. fr

Pakeitimas 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino strategijų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka teminį 
institucinių gebėjimų ir veiksmingo viešojo 
administravimo gerinimo tikslą).

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių strategijų, tarpvalstybinių 
regioninių strategijų, pavyzdžiui, 
euroregionų, jeigu juose 
neįgyvendinamos tarpvalstybinės 
programos, bei jūrų strategijų plėtojimą ir 
įgyvendinimą (atitinka teminį institucinių 
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gebėjimų ir veiksmingo viešojo 
administravimo gerinimo tikslą).

Or. es

Pakeitimas 247
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino 
strategijų rengimą ir įgyvendinimą 
(atitinka teminį institucinių gebėjimų ir 
veiksmingo viešojo administravimo 
gerinimo tikslą).

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje:

i) tarptautinių programų, įskaitant
makroregionines ir jūros baseino 
strategijas, rengimą ir įgyvendinimą 
(atitinka teminį institucinių gebėjimų ir 
veiksmingo viešojo administravimo 
gerinimo tikslą).

ii) programų, kuriomis atkreipiamas 
dėmesys į tarptautinius Europai metamus 
iššūkius, pvz., romų bendruomenės 
demografiją, skurdo mažinimą ar 
socialinę įtrauktį, rengimą ir 
įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 248
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje – b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
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makroregioninių ir jūros baseino strategijų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka teminį 
institucinių gebėjimų ir veiksmingo viešojo 
administravimo gerinimo tikslą).

makroregioninių ir jūros baseino strategijų 
bei veiksmų teritorinei tarptautinių 
teritorijų sanglaudai rengimą ir 
įgyvendinimą (atitinka teminį tarptautinių 
bendradarbiavimo struktūrų institucinių 
gebėjimų ir veiksmingo viešojo 
administravimo gerinimo tikslą).

Or. pl

Pakeitimas 249
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino strategijų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka teminį 
institucinių gebėjimų ir veiksmingo viešojo 
administravimo gerinimo tikslą).

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino strategijų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka teminį 
institucinių gebėjimų, veiksmingo viešojo 
administravimo gerinimo ir turizmo 
sektoriui skirtų veiksmų tikslą).

Or. it

Pakeitimas 250
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) makroregioninių ir jūros baseino 
strategijų rengimą ir įgyvendinimą 
(atitinka teminį institucinių gebėjimų ir 
veiksmingo viešojo administravimo 
gerinimo tikslą);

Or. it
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Pakeitimas 251
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) regionų ir vietos valdžios institucijų 
gebėjimo reaguoti į demografinių pokyčių 
padarinius ir į aktyvių gyventojų judėjimą 
skirtingomis socialinėmis ekonominėmis 
sąlygomis vystymą (atitinka teminį 
institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimo tikslą);

Or. it

Pagrindimas

Svarbus teritorinių valdžios institucijų gebėjimas valdyti problemas, susijusias su 
demografinės padėties kitimu skirtingos demografinės struktūros šalyse, glaudžiai susijęs su 
konkurencinių kliūčių įveikimu Europos regionuose.

Pakeitimas 252
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) darnaus judumo mieste skatinimą 
įgyvendinant patikrinamas ir perkeliamas 
inovacines priemones (atitinka teminį 
darnių transporto sistemų rėmimo ir 
kliūčių šalinimo pagrindinėje tinklo 
infrastruktūroje tikslą);

Or. it

Pagrindimas

Bendradarbiaujant lengviau apibendrinti patirtį, įgytą taikant ir kitas priemones, ją 
panaudoti ir tinklo lygmeniu. Miestų judumo politika yra centrinė teritorinio 
bendradarbiavimo tarptautinės dimensijos tema.
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Pakeitimas 253
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punkto iv papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) plataus informacinių ir ryšių 
technologijų naudojimo kaimų, pakrančių 
ir atokiose bendruomenėse skatinimą ir 
gerinimą (atitinka teminį informacinių ir 
ryšių technologijų prieinamumo, 
naudojimo ir kokybės gerinimo tikslą).

Or. it

Pagrindimas

Lemiama paskata kaimo vietovėms ir tam tikroms teritorijoms, kurioms gresia atsidurti 
užribyje, galintis tapti platesnis IRT naudojimas pasiekiamas ne tik kuriant geresnę 
infrastruktūrą, bet ir darant poveikį kultūriniams ir organizaciniams veiksniams, kuriuos 
galima gerai panaudoti teritoriniame bendradarbiavime.

Pakeitimas 254
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įmonių, ypač MVĮ, ir įmonėms 
atstovaujančių organizacijų 
bendradarbiavimą, siekiant remti 
ekonominio, komercinio ar technologinio 
bendradarbiavimo veiksmus užtikrinant 
judumą ar vykdant prekybą Reglamento 
(ES) Nr. [...]/2012 (ERPF reglamentas) 5 
straipsnyje nurodytais tikslais.

Or. fr
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Pakeitimas 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir 
Airijos pasienio grafysčių taikos ir 
susitaikymo programą, ERPF parama 
taip pat skiriama susijusių regionų 
socialiniam ir ekonominiam stabilumui 
užtikrinti, pirmiausia remiant 
bendruomenių sanglaudą skatinančius 
veiksmus.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama susijusių regionų socialiniam ir ekonominiam 
stabilumui užtikrinti, pirmiausia remiant bendruomenių sanglaudą skatinančius veiksmus.

Pakeitimas 256
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir 
Airijos pasienio grafysčių taikos ir 
susitaikymo programą, ERPF parama 
taip pat skiriama susijusių regionų 
socialiniam ir ekonominiam stabilumui 
užtikrinti, pirmiausia remiant 
bendruomenių sanglaudą skatinančius 
veiksmus.

Or. en
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Pakeitimas 257
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendradarbiavimo programą sudaro 
prioritetinės kryptys. Prioritetinė kryptis 
planuojama vienam fondui ir atitinka vieną 
teminį tikslą, ją sudaro vienas arba keli to 
teminio tikslo investavimo prioritetai pagal 
šio reglamento 5 ir 6 straipsnius.

1. Bendradarbiavimo programą sudaro 
prioritetinės kryptys. Prioritetinė kryptis 
planuojama vienam fondui ir atitinka vieną 
teminį tikslą, ją sudaro vienas arba keli to 
teminio tikslo investavimo prioritetai pagal 
šio reglamento 5 ir 6 straipsnius. Viena 
prioritetinė kryptis gali, jei reikia, apimti 
vieną ar kelis papildomus investavimo 
prioritetus pagal įvairius teminius tikslus, 
siekiant padidinti nuoseklios teminės 
integruotos krypties veiksmingumą.

Or. de

Pagrindimas

Jungiant skirtingus investavimo prioritetus galima užkirsti kelią teminių tikslų kartojimuisi ir 
dubliavimuisi, projekto teminiams tikslams skiriant didesnį dėmesį, bet neapribojant teminių 
bendradarbiavimo galimybių. Be to, daug geriau būtų galima atsižvelgti į programos 
ypatybes.

Pakeitimas 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bendri ir konkretūs našumo ir rezultatų 
rodikliai ir, jei reikia, jų ataskaitinė vertė ir 
kiekybinė siekiama vertė, laikantis 
konkrečių fondų taisyklių;

ii) bendri ir konkretūs išdirbio ir rezultatų 
rodikliai ir, jei reikia, jų atskaitos vertė ir 
kiekybinė siekiama vertė, laikantis 15 
straipsnio nuostatų;

Or. fr
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Pakeitimas 259
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) prioritetinių struktūrinių projektų, 
apibūdintų visų pirma makroregioninėse 
strategijose ir jūros baseino ar kalnų 
masyvo strategijose, apibūdinimas.

Or. fr

Pakeitimas 260
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) prioritetinių struktūrinių projektų, 
apibūdintų visų pirma makroregioninėse 
strategijose ir jūros baseino ar kalnų 
masyvo strategijose, apibūdinimas.

Or. fr

Pakeitimas 261
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) prioritetinių struktūrinių projektų, 
apibūdintų visų pirma makroregioninėse 
strategijose ir jūros baseino ar kalnų 
masyvo strategijose, apibūdinimas.

Or. fr
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Pakeitimas 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) priemonės, kuriomis užtikrinamas fondų, 
EŽŪFKP ir EJŽF koordinavimas 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos bei 
nacionalinėmis finansavimo priemonėmis 
ir Europos investicijų banku (EIB);

i) priemonės, kuriomis užtikrinamas fondų, 
Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės, EŽŪFKP ir EJŽF 
koordinavimas tarpusavyje ir su kitomis 
Sąjungos bei nacionalinėmis finansavimo 
priemonėmis ir Europos investicijų banku 
(EIB);

Or. de

Pakeitimas 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jei reikia, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei vietovių, 
kurioms būdingi specifiniai teritoriniai 
ypatumai, teritorinio vystymosi metodas, 
visų pirma įgyvendinimo susitarimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../2012 [BNR] 28 ir 
29 straipsnius;

ii) planuojamas integruotas miestų, kaimų 
ir pakrančių bei vietovių, kurioms būdingi 
specifiniai teritoriniai ypatumai, teritorinio 
vystymosi metodas, visų pirma 
įgyvendinimo susitarimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../2012 [BNR] 28 ir 
29 straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jei reikia, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei vietovių, 
kurioms būdingi specifiniai teritoriniai 
ypatumai, teritorinio vystymosi metodas, 
visų pirma įgyvendinimo susitarimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../2012 [BNR] 28 ir 
29 straipsnius;

ii) jei reikia, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų, kalnų ir pakrančių bei 
vietovių, kurioms būdingi specifiniai 
teritoriniai ypatumai, teritorinio vystymosi 
metodas, visų pirma įgyvendinimo 
susitarimai pagal Reglamento (ES) 
Nr. .../2012 [BNR] 28 ir 29 straipsnius;

Or. fr

Pakeitimas 265
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jei reikia, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei vietovių, 
kurioms būdingi specifiniai teritoriniai 
ypatumai, teritorinio vystymosi metodas, 
visų pirma įgyvendinimo susitarimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../2012 [BNR] 28 ir 
29 straipsnius;

ii) jei reikia, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei vietovių, 
kurioms būdingi specifiniai teritoriniai 
ypatumai (kalnai ir salos), teritorinio 
vystymosi metodas, visų pirma 
įgyvendinimo susitarimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../2012 [BNR] 28 ir 
29 straipsnius;

Or. fr

Pakeitimas 266
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jei reikia, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei vietovių, 
kurioms būdingi specifiniai teritoriniai 
ypatumai, teritorinio vystymosi metodas, 

ii) jei reikia, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei vietovių, 
kurioms būdingi specifiniai teritoriniai 
ypatumai (kalnai ir salos), teritorinio 
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visų pirma įgyvendinimo susitarimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../2012 [BNR] 28 ir 
29 straipsnius;

vystymosi metodas, visų pirma 
įgyvendinimo susitarimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../2012 [BNR] 28 ir 
29 straipsnius;

Or. fr

Pakeitimas 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jei reikia, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei vietovių, 
kurioms būdingi specifiniai teritoriniai 
ypatumai, teritorinio vystymosi metodas, 
visų pirma įgyvendinimo susitarimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../2012 [BNR] 28 ir 
29 straipsnius;

ii) jei reikia, planuojamas integruotas 
miestų, priemiesčių, kaimų ir pakrančių bei 
vietovių, kurioms būdingi specifiniai 
teritoriniai ypatumai, teritorinio vystymosi 
metodas, visų pirma įgyvendinimo 
susitarimai pagal Reglamento (ES) 
Nr. .../2012 [BNR] 28 ir 29 straipsnius;

Or. es

Pakeitimas 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jei reikia, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei vietovių, 
kurioms būdingi specifiniai teritoriniai 
ypatumai, teritorinio vystymosi metodas, 
visų pirma įgyvendinimo susitarimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../2012 [BNR] 28 ir 
29 straipsnius;

ii) jei reikia, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei vietovių, 
kurioms būdingi specifiniai teritoriniai 
ypatumai, pvz., susiduriančioms su 
geografinėmis, demografinėmis ar gamtos 
keliamomis kliūtimis, teritorinio vystymosi 
metodas, visų pirma įgyvendinimo 
susitarimai pagal Reglamento (ES) 
Nr. .../2012 [BNR] 28 ir 29 straipsnius;

Or. en
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Pakeitimas 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jei reikia, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei vietovių, 
kurioms būdingi specifiniai teritoriniai 
ypatumai, teritorinio vystymosi metodas, 
visų pirma įgyvendinimo susitarimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../2012 [BNR] 28 ir 
29 straipsnius;

ii) jei reikia, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei vietovių, 
kurioms būdingi specifiniai teritoriniai 
ypatumai, pavyzdžiui, gamtinių, 
geografinių ar demografinių trūkumų 
turinčių vietovių, teritorinio vystymosi 
metodas, visų pirma įgyvendinimo 
susitarimai pagal Reglamento (ES) 
Nr. .../2012 [BNR] 28 ir 29 straipsnius;

Or. fr

Pakeitimas 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) miestų, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai, 
sąrašas; preliminarūs ERPF paramos tiems 
veiksmams metiniai asignavimai, įskaitant 
miestams valdymo tikslais skiriamus 
išteklius pagal Reglamento (ES) 
Nr. .../2012 [ERPF] 7 straipsnio 2 dalį;

iii) orientacinis miestų ir funkcinių 
vietovių, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai, 
sąrašas; preliminarūs ERPF paramos tiems 
veiksmams metiniai asignavimai, įskaitant 
miestams valdymo tikslais skiriamus 
išteklius pagal Reglamento (ES) 
Nr. .../2012 [ERPF] 7 straipsnio 2 dalį;

Or. es

Pakeitimas 271
Fiorello Provera
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) teritorijos, kuriose bus įgyvendinamos 
bendruomenės inicijuotos vietos vystymosi 
iniciatyvos;

iv) teritorijos, kuriose bus įgyvendinamos
bendruomenės inicijuotos vietos vystymosi 
iniciatyvos, visų pirma teritorinių 
ypatumų turinčios vietovės (kalnai ir 
salos);

Or. fr

Pakeitimas 272
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) teritorijos, kuriose bus įgyvendinamos 
bendruomenės inicijuotos vietos vystymosi 
iniciatyvos;

iv) teritorijos, kuriose bus įgyvendinamos 
bendruomenės inicijuotos vietos vystymosi 
iniciatyvos, visų pirma teritorinių 
ypatumų turinčios vietovės (kalnai ir 
salos);

Or. fr

Pakeitimas 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) jei reikia, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūros baseino 
regionų strategijas;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) jei reikia, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūros baseino 
regionų strategijas;

v) atitinkamų programų atveju
planuojamų intervencijų indėlis į 
makroregionines ir jūros baseino regionų 
strategijas;

Or. fr

Pakeitimas 275
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) jei reikia, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūros baseino 
regionų strategijas;

v) planuojamų intervencijų indėlis į 
makroregionines ir jūros baseino ar kalnų 
masyvo regionų strategijas;

Or. fr

Pakeitimas 276
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) jei reikia, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūros baseino 
regionų strategijas;

v) planuojamų intervencijų indėlis į 
makroregionines ir jūros baseino ar kalnų 
masyvo regionų strategijas;

Or. fr
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Pakeitimas 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) jei reikia, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūros baseino 
regionų strategijas;

v) planuojamų intervencijų indėlis į 
makroregionines ir jūros baseino ar kalnų 
masyvo regionų strategijas;

Or. fr

Pakeitimas 278
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) jei reikia, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūros baseino 
regionų strategijas;

v) planuojamų intervencijų indėlis į 
makroregionines ir jūros baseino ar kalnų 
masyvo regionų strategijas;

Or. fr

Pakeitimas 279
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) jei reikia, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūros baseino 
regionų strategijas;

v) jei reikia, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūros baseino 
regionų bei veiksmų teritorinei 
tarptautinių teritorijų sanglaudai 
strategijas;

Or. pl



PE490.976v01-00 124/166 AM\903764LT.doc

LT

Pakeitimas 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) jei reikia, tarpvalstybinė 
infrastruktūros strategija;

Or. de

Pakeitimas 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) prioritetinių struktūrinių projektų, 
apibūdintų visų pirma makroregioninėse 
strategijose ir jūros baseino strategijose, 
apibūdinimas.

Or. fr

Pakeitimas 282
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) planuojamas techninės pagalbos 
panaudojimas, taip pat veiksmai, skirti 
institucijų ir paramos gavėjų 
administraciniams gebėjimams stiprinti, 

i) planuojamas techninės pagalbos 
panaudojimas, taip pat veiksmai, skirti 
institucijų, paramos gavėjų, socialinių 
partnerių ir nevyriausybinių organizacijų, 
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kartu su reikiama informacija pagal 2 
dalies b dalį apie atitinkamą prioritetinę 
kryptį;

taip pat kitų suinteresuotųjų subjektų
administraciniams gebėjimams stiprinti, 
kartu su reikiama informacija pagal 
2 dalies b dalį apie atitinkamą prioritetinę 
kryptį;

Or. en

Pakeitimas 283
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paramos gavėjų administracinės naštos 
įvertinimas ir planuojami jos mažinimo 
veiksmai bei tikslai;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paramos gavėjų administracinės naštos 
įvertinimas ir planuojami jos mažinimo 
veiksmai bei tikslai;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 285
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paramos gavėjų administracinės naštos 
įvertinimas ir planuojami jos mažinimo 
veiksmai bei tikslai;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 286
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paramos gavėjų administracinės naštos 
įvertinimas ir planuojami jos mažinimo 
veiksmai bei tikslai;

ii) paramos gavėjų ir valdančiųjų 
institucijų administracinės naštos 
įvertinimas ir jos mažinimo veiksmai bei 
tikslai;

Or. de

Pakeitimas 287
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paramos gavėjų administracinės naštos 
įvertinimas ir planuojami jos mažinimo 
veiksmai bei tikslai;

ii) paramos gavėjų ir valdančiųjų 
institucijų administracinės naštos 
įvertinimas ir planuojami biurokratijos
mažinimo veiksmai bei tikslai;

Or. de

Pagrindimas

Sumažinti administracinę naštą praverstų visų pirma paramos gavėjams ir valdančiosioms 
institucijoms.
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Pakeitimas 288
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) paramos gavėjų administracinės naštos 
įvertinimas ir planuojami jos mažinimo 
veiksmai bei tikslai;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Administracinės naštos įvertinimas atliekant programavimą būtų papildoma administracinė 
našta, dėl kurios procedūra labai pasunkėtų.

Pakeitimas 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) planuojamas Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės, ERPF 
ir TEN-T programų lėšų įsisavinimas ir 
bendras naudojimas, taip pat 
finansavimas;

Or. de

Pakeitimas 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies f punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) lentelė, kurioje nurodyta bendra viso 
programavimo laikotarpio ERPF paramos 
finansinių asignavimų ir nacionalinio 
bendro finansavimo suma pagal kiekvieną 
bendradarbiavimo programą ir prioritetinę 
kryptį. Jeigu nacionalinį bendrą 
finansavimą sudaro viešasis ir privatusis 
bendras finansavimas, lentelėje nurodomos 
preliminarios viešojo ir privačiojo 
finansavimo dalys. Joje informavimo 
tikslais nurodoma numatoma EIB 
dalyvavimo dalis;

ii) lentelė, kurioje nurodyta bendra viso 
programavimo laikotarpio ERPF paramos 
finansinių asignavimų ir nacionalinio 
bendro finansavimo suma pagal kiekvieną 
bendradarbiavimo programą. Lentelėje 
pateikiami orientaciniai pagal 
prioritetines kryptis suskirstyti duomenys.
Jeigu nacionalinį bendrą finansavimą 
sudaro viešas ir privatus bendras 
finansavimas, lentelėje nurodomos 
preliminarios viešo ir privataus 
finansavimo dalys. Joje informavimo 
tikslais nurodomi galimas programoje 
dalyvaujančių trečiųjų šalių įnašas ir
numatoma EIB dalyvavimo dalis;

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti suteikta galimybė veiksmų programą lengvai pritaikyti prie makroekonominių 
pokyčių, papildomai nepersvarstant veiksmų programos kaskart, kai lėšos iš vienos 
prioritetinės krypties pervedamos į kitą. Be to, logiška prašyti programoje dalyvaujančių 
trečiųjų šalių aiškiai nurodyti savo finansinį įnašą, kad būtų galima naudotis bendru turimų 
lėšų sumų aprašu.

Pakeitimas 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies g punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nurodoma akredituotoji institucija,
vadovaujančioji institucija ir audito 
institucija;

i) nurodoma vadovaujančioji institucija ir 
audito institucija;

Or. es
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Pakeitimas 292
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies g punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nurodoma akredituotoji institucija, 
vadovaujančioji institucija ir audito 
institucija;

i) nurodoma akredituotoji institucija, 
vadovaujančioji institucija ir audito 
institucija; jei valdančiąja institucija 
neskirta ETBG, reikia pateikti įvertinimo 
pagal 21 straipsnį rezultatus ir trumpą 
pagrindimą;

Or. de

Pakeitimas 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies g punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nurodoma akredituotoji institucija, 
vadovaujančioji institucija ir audito 
institucija;

i) nurodoma akredituotoji institucija, 
vadovaujančioji institucija, audito 
institucija ir, jei reikia, tvirtinančioji 
institucija;

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiama į lankstumą skiriant tvirtinančiąją instituciją (22 straipsnis). Tvirtinančioji 
institucija gali perduoti patirties ir suteikti pagalbą užtikrinant gerą valdymą. Siekis pašalinti 
ją iš srities, kurioje ji veiksmingai veikia, neatitinka tikslo užtikrinti didesnį supaprastinimą.

Pakeitimas 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nurodomos konkrečios priemonės, kaip 
atrenkant veiksmus atsižvelgti į aplinkos 
apsaugos reikalavimus, išteklių 
efektyvumą, klimato kaitos švelninimą, 
prisitaikymą, rizikos prevenciją ir valdymą;

i) jei reikia, nurodomos konkrečios 
priemonės, kaip atrenkant veiksmus 
atsižvelgti į aplinkos apsaugos 
reikalavimus, išteklių efektyvumą, klimato 
kaitos švelninimą, prisitaikymą, rizikos 
prevenciją ir valdymą;

Or. en

Pakeitimas 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) nurodomos konkrečios priemonės, kaip 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendradarbiavimo programą skatinti lygias 
galimybes, užkirsti kelią bet kokiai 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos, 
ypač galimybių naudotis finansavimu 
srityje, atsižvelgiant į įvairių tikslinių 
diskriminavimo rizikos grupių poreikius ir 
ypač į poreikį daugiau galimybių suteikti 
neįgaliems asmenims;

ii) jei reikia, konkrečios priemonės, 
kuriomis rengiant, planuojant ir 
įgyvendinant bendradarbiavimo programą 
būtų skatinamos lygios galimybės, 
užkertamas kelias bet kokiai 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos, 
ypač galimybių naudotis finansavimu 
srityje, atsižvelgiant į įvairių tikslinių 
diskriminavimo rizikos grupių poreikius ir 
ypač į poreikį daugiau galimybių suteikti 
neįgaliems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos iii punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) nurodoma, kaip ji prisideda prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo, ir, jei reikia, 
nustatoma, kaip užtikrinti lyčių lygybės 
aspektų integravimą programos ir veiksmo 
lygmenimis.

iii) nurodoma, kaip ji prisideda prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo, ir, jei reikia, 
nustatoma, kaip užtikrinti lyčių lygybės 
aspektų integravimą visais programos ir 
veiksmų lygmenų etapais, įskaitant 
rengimą, įgyvendinimą, stebėseną ir 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) nurodoma, kaip ji prisideda prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo, ir, jei reikia, 
nustatoma, kaip užtikrinti lyčių lygybės 
aspektų integravimą programos ir veiksmo 
lygmenimis.

iii) jei reikia, nurodoma, kaip ji prisideda 
prie moterų ir vyrų lygybės skatinimo, ir, 
jei reikia, nustatoma, kaip užtikrinti lyčių 
lygybės aspektų integravimą programos ir 
veiksmo lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos iii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) pateikiamas veiksmų, kuriais 
siekiama gerinti tarpvalstybinę 
infrastruktūrą, aprašas.

Or. de
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Pakeitimas 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kartu su pasiūlymu dėl 
bendradarbiavimo programos pateikia 
nacionalinių už lygias galimybes 
atsakingų įstaigų nuomonę apie ii ir iii 
punktuose nurodytas priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kartu su pasiūlymu dėl 
bendradarbiavimo programos pateikia 
nacionalinių už lygias galimybes 
atsakingų įstaigų nuomonę apie ii ir iii 
punktuose nurodytas priemones.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti įgyvendinimą, toks reikalavimas neproporcingas Europos teritorinio 
bendradarbiavimo atveju ir dėl jo gali būti vėluojama atlikti programavimą.

Pakeitimas 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Programoje dalyvaujančios valstybės 
narės ir, jei taikoma, trečiosios šalys ar 
teritorijos sutikimą su bendradarbiavimo 
programos turiniu raštu patvirtina prieš ją 
pateikiant Komisijai. Į šį sutikimą taip pat 
įtraukiamas visų programoje dalyvaujančių 
valstybių narių įsipareigojimas užtikrinti 
bendrą finansavimą, kurio reikia 
bendradarbiavimo programai įgyvendinti.

5. Programoje dalyvaujančios valstybės 
narės ir, jei taikoma, trečiosios šalys ar 
teritorijos sutikimą su bendradarbiavimo 
programos turiniu raštu patvirtina prieš ją 
pateikiant Komisijai. Į šį sutikimą taip pat 
įtraukiamas visų programoje dalyvaujančių 
valstybių narių įsipareigojimas užtikrinti 
bendrą finansavimą, kurio reikia 
bendradarbiavimo programai įgyvendinti, 
ir prireikus trečiųjų šalių ar teritorijų 
įsipareigojimas įnešti finansinį įnašą.

Or. es

Pakeitimas 302
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Programoje dalyvaujančios valstybės 
narės ir, jei taikoma, trečiosios šalys ar 
teritorijos sutikimą su bendradarbiavimo 
programos turiniu raštu patvirtina prieš ją 
pateikiant Komisijai. Į šį sutikimą taip pat 
įtraukiamas visų programoje dalyvaujančių 
valstybių narių įsipareigojimas užtikrinti 
bendrą finansavimą, kurio reikia 
bendradarbiavimo programai įgyvendinti.

5. Programoje dalyvaujančios valstybės 
narės ir, jei taikoma, trečiosios šalys ar 
teritorijos sutikimą su bendradarbiavimo 
programos turiniu raštu patvirtina prieš ją 
pateikiant Komisijai. Į šį sutikimą taip pat 
įtraukiamas visų programoje dalyvaujančių 
valstybių narių įsipareigojimas užtikrinti 
bendrą finansavimą, kurio reikia 
bendradarbiavimo programai įgyvendinti, 
ir prireikus trečiųjų šalių ar teritorijų 
įsipareigojimas įnešti finansinį įnašą.

Or. es

Pagrindimas

Dauguma šalių, kurios yra atokiausių regionų kaimynės, gauna EPF lėšų ir neįneša 
papildomų lėšų, skirtų Europos teritoriniam bendradarbiavimui.   Taigi atokiausi regionai 
privalo bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, tačiau šis bendradarbiavimas labai ribotas, 
nes trečiosios šalys negauna papildomų lėšų ir neturi ekonominių paskatų. Todėl 
neproporcinga reikalauti, kad šios trečiosios šalys patvirtintų sutikimą, – dėl to būtų dar 
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sunkiau įgyvendinti ir valdyti šias programas.

Pakeitimas 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Programoje dalyvaujančios valstybės 
narės ir, jei taikoma, trečiosios šalys ar 
teritorijos sutikimą su bendradarbiavimo 
programos turiniu raštu patvirtina prieš ją 
pateikiant Komisijai. Į šį sutikimą taip pat 
įtraukiamas visų programoje dalyvaujančių 
valstybių narių įsipareigojimas užtikrinti 
bendrą finansavimą, kurio reikia 
bendradarbiavimo programai įgyvendinti.

5. Programoje dalyvaujančios valstybės 
narės ir trečiosios šalys ar teritorijos, jei jos 
priėmė pasiūlymą dalyvauti 
bendradarbiavimo programoje, sutikimą 
su bendradarbiavimo programos turiniu 
raštu patvirtina prieš ją pateikiant 
Komisijai. Į šį sutikimą taip pat 
įtraukiamas visų programoje dalyvaujančių 
valstybių narių ir atitinkamais atvejais 
trečiųjų šalių bei teritorijų įsipareigojimas 
užtikrinti bendrą finansavimą, kurio reikia 
bendradarbiavimo programai įgyvendinti.

Or. fr

Pakeitimas 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės parengia 
bendradarbiavimo programų projektą pagal 
Komisijos priimtą modelį.

6. Dalyvaujančios valstybės narės ir 
trečiosios šalys bei teritorijos, jei jos 
priėmė pasiūlymą dalyvauti 
bendradarbiavimo programoje, parengia 
bendradarbiavimo programų projektą pagal 
Komisijos priimtą modelį. Nukrypstant 
nuo 5 dalies, jeigu bendradarbiavimo 
programoje dalyvauja atokiausi regionai 
ir trečiosios šalys, atitinkama valstybė 
narė, prieš pateikdama programą 
Komisijai, turi konsultuotis su 
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trečiosiomis šalimis. Šiuo atveju sutikimas 
su bendradarbiavimo programos turiniu 
ir galimi trečiųjų šalių įnašai gali būti 
nurodomi patvirtintuose susitikimų, 
rengiamų vykdant konsultacijas su 
trečiosiomis šalimis, protokoluose arba 
dėl šio sutikimo ir įnašų sprendimą gali 
priimti regioninės bendradarbiavimo 
organizacijos.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į atokiausių regionų (jiems priskiriamos dalyvaujančios trečiosios šalys 
paprastai yra AKR šalys) bendradarbiavimo programų sudėtingumą ir įvairovę, reikėtų 
sušvelninti prievolę, pagal kurią bendradarbiavimo programa Komisijai gali būti pateikta tik 
gavus dalyvaujančių trečiųjų šalių raštišką sutikimą su programos turiniu. Dėl šios prievolės 
net kyla rizika, kad dėl dažnų geopolitinių konfliktų, nesusijusių su teritorinio 
bendradarbiavimo tikslais, bendradarbiavimas strigs.

Pakeitimas 305
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai Europos teritorinio bendradarbiavimo 
grupės, kaip paramos gavėjos, atsakomybe 
vykdomas Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 93 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
bendras veiksmų planas, bendradarbiavimo 
programos jungtinio sekretoriato 
darbuotojai ir ETBG asamblėjos nariai gali 
tapti Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 97 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
valdymo komiteto nariais. ETBG 
asamblėjos nariai nesudaro valdymo 
komiteto narių daugumos.

Kai Europos teritorinio bendradarbiavimo 
grupės arba kito pagal vienos iš 
programoje dalyvaujančių šalių įstatymus 
įsteigto juridinio asmens, kaip paramos 
gavėjo, atsakomybe vykdomas Reglamento 
(ES) Nr. […]/2012 [BNR] 93 straipsnio 1 
dalyje nurodytas bendras veiksmų planas, 
bendradarbiavimo programos jungtinio 
sekretoriato darbuotojai ir ETBG 
asamblėjos nariai gali tapti Reglamento 
(ES) Nr. […]/2012 [BNR] 97 straipsnio 1 
dalyje nurodyto valdymo komiteto nariais. 
ETBG asamblėjos nariai nesudaro valdymo 
komiteto narių daugumos.

Or. pl
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Pakeitimas 306
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra 
pagal Reglamento (ES) Nr. /2012 [BNR] 
28 straipsnį gali būti įgyvendinama 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programose, jei vietos grupes sudaro bent 
dviejų šalių, iš kurių viena yra valstybė 
narė, atstovai.

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra 
pagal Reglamento (ES) Nr. /2012 [BNR] 
28 straipsnį gali būti įgyvendinama 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programose, jei vietos grupes sudaro bent 
dviejų šalių, iš kurių viena yra valstybė 
narė, vietos atstovai.

Or. it

Pakeitimas 307
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 99 
straipsnio 3 dalyje nurodyta 
bendradarbiavimo programų tarpinė 
įstaiga, valdanti ir įgyvendinanti 
integruotas teritorines investicijas, yra 
ETBG arba kitas pagal vienos iš 
programoje dalyvaujančių šalių įsteigtas 
juridinis asmuo, jei jį sudaro bent dviejų 
programoje dalyvaujančių šalių valdžios 
institucijos.

Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
99 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
bendradarbiavimo programų tarpinė 
įstaiga, valdanti ir įgyvendinanti 
integruotas teritorines investicijas, yra 
ETBG arba kitas pagal vienos iš 
programoje dalyvaujančių šalių įstatymus  
įsteigtas juridinis asmuo.

Or. pl

Pakeitimas 308
Oldřich Vlasák
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
99 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
bendradarbiavimo programų tarpinė 
įstaiga, valdanti ir įgyvendinanti 
integruotas teritorines investicijas, yra
ETBG arba kitas pagal vienos iš 
programoje dalyvaujančių šalių įsteigtas 
juridinis asmuo, jei jį sudaro bent dviejų 
programoje dalyvaujančių šalių valdžios 
institucijos.

Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
99 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
bendradarbiavimo programų tarpinė 
įstaiga, valdanti ir įgyvendinanti 
integruotas teritorines investicijas, gali būti 
ETBG arba kitas pagal vienos iš 
programoje dalyvaujančių šalių įsteigtas 
juridinis asmuo, jei jį sudaro bent dviejų 
programoje dalyvaujančių šalių valdžios 
institucijos.

Or. en

Pakeitimas 309
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmus pagal bendradarbiavimo 
programas atrenka Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 41 straipsnyje 
nurodytas stebėsenos komitetas.

1. Veiksmus pagal bendradarbiavimo 
programas atrenka Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 41 straipsnyje 
nurodytas stebėsenos komitetas arba jam 
atsiskaitantis iniciatyvinis komitetas.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų būtinai svarstyti galimybę pasitelkti iniciatyvinį komitetą, nes tik tokiu būdu galima 
užtikrinti, kad darbo metu bus galima aptarti regionines strategijas ir projektus.

Pakeitimas 310
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atrinktuose tarpvalstybinio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo veiksmuose dalyvauja 
bent dviejų programoje dalyvaujančių šalių 
paramos gavėjai, iš kurių bent vienas yra 
iš valstybės narės. Veiksmas gali būti 
įgyvendinamas vienoje šalyje, jei tai 
naudinga programos įgyvendinimo 
teritorijai.

Atrinktuose tarpvalstybinio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo veiksmuose dalyvauja 
bent dviejų programoje dalyvaujančių šalių 
paramos gavėjai. Veiksmas gali būti 
įgyvendinamas vienoje šalyje, jei tai 
naudinga programos įgyvendinimo 
teritorijai.

Or. fr

Pagrindimas

Prireikus reikėtų suteikti galimybę išrinktos regionų ir vietos valdžios institucijoms 
bendradarbiauti tarpusavyje, valstybei narei tiesiogiai nedalyvaujant.

Pakeitimas 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmiau minėtos sąlygos netaikomos 
veiksmams pagal tarpvalstybinę Šiaurės 
Airijos ir Airijos pasienio grafysčių taikos 
ir susitaikymo programą, nurodytą 
6 straipsnio antroje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atrinktuose tarpvalstybinio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo veiksmuose dalyvauja 
bent dviejų programoje dalyvaujančių šalių 
paramos gavėjai, iš kurių bent vienas yra iš 
valstybės narės. Veiksmas gali būti 
įgyvendinamas vienoje šalyje, jei tai 
naudinga programos įgyvendinimo 
teritorijai.

Atrinktuose tarpvalstybinio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo ir 4 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto papildomo asignavimo 
veiksmuose dalyvauja bent dviejų 
programoje dalyvaujančių šalių paramos 
gavėjai, iš kurių bent vienas yra iš 
valstybės narės. Veiksmas gali būti 
įgyvendinamas vienoje šalyje, jei tai 
naudinga programos įgyvendinimo 
teritorijai.

Or. es

Pakeitimas 313
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atrinktuose tarpvalstybinio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo veiksmuose dalyvauja 
bent dviejų programoje dalyvaujančių šalių 
paramos gavėjai, iš kurių bent vienas yra iš 
valstybės narės. Veiksmas gali būti 
įgyvendinamas vienoje šalyje, jei tai 
naudinga programos įgyvendinimo 
teritorijai.

Atrinktuose tarpvalstybinio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo ir 4 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto papildomo asignavimo 
veiksmuose dalyvauja bent dviejų 
programoje dalyvaujančių šalių paramos 
gavėjai, iš kurių bent vienas yra iš 
valstybės narės. Veiksmas gali būti 
įgyvendinamas vienoje šalyje, jei tai 
naudinga programos įgyvendinimo 
teritorijai.

Or. es

Pagrindimas

Teminės sritys ir įvairių bendradarbiavimo sričių taikymo sąlygos turi būti suderintos. 
Nustačius, kad papildomos lėšos bus telkiamos pagal tarptautinio bendradarbiavimo temas, 
nuostatos nebuvo plačiau suderintos atsižvelgiant į reikalavimus dėl veiksmų atrankos; to 
siekiama siūlomu pakeitimu.
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Pakeitimas 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmiau minėtos sąlygos netaikomos 
veiksmams pagal tarpvalstybinę Šiaurės 
Airijos ir Airijos pasienio grafysčių taikos 
ir susitaikymo programą, nurodytą 
6 straipsnio antroje pastraipoje.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tarpvalstybinių taikos ir susitaikymo regione programų svarbą ir galimą 
teigiamą ES įnašą šiuo atžvilgiu, svarbu įtraukti šią nuostatą ir į reglamento straipsnius, ir į 
konstatuojamąją dalį. Siekiant remti skirtingų tos pačios valstybės narės bendruomenių 
projektus, tarpvalstybinė taikos ir susitaikymo šiame regione programa turės būti lanksti.

Pakeitimas 315
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmiau minėtos sąlygos netaikomos 
veiksmams pagal tarpvalstybinę Šiaurės 
Airijos ir Airijos pasienio grafysčių taikos 
ir susitaikymo programą, nurodytą 
6 straipsnio antroje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 316
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmuose, susijusiuose su tarpregioniniu 
bendradarbiavimu pagal 2 straipsnio 
3 dalies a ir b punktus, dalyvauja bent trijų 
šalių paramos gavėjai, iš kurių bent du yra 
valstybės narės.

Veiksmuose, susijusiuose su tarpregioniniu 
bendradarbiavimu pagal 2 straipsnio 
3 dalies a ir b punktus, dalyvauja bent trijų 
šalių paramos gavėjai.

Or. fr

Pagrindimas

Prireikus reikėtų suteikti galimybę išrinktos regionų ir vietos valdžios institucijoms 
bendradarbiauti tarpusavyje, valstybei narei tiesiogiai nedalyvaujant.

Pakeitimas 317
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmuose, susijusiuose su tarpregioniniu 
bendradarbiavimu pagal 2 straipsnio 
3 dalies a ir b punktus, dalyvauja bent trijų 
šalių paramos gavėjai, iš kurių bent du yra 
valstybės narės.

Veiksmuose, susijusiuose su tarpregioniniu
ir tarptautiniu bendradarbiavimu pagal 
2 straipsnio 3 dalies a ir b punktus, 
dalyvauja bent trijų šalių paramos gavėjai, 
iš kurių bent du yra valstybės narės.

Or. pt

Pakeitimas 318
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepaisant 2 dalies, ETBG arba kitas 
pagal vienos iš dalyvaujančių šalių 
įstatymus įsteigtas juridinis asmuo gali 
pateikti paraišką kaip vienintelis paramos 

3. Nepaisant 2 dalies, ETBG arba kitas 
pagal vienos iš dalyvaujančių šalių 
įstatymus įsteigtas juridinis asmuo gali 
pateikti paraišką kaip vienintelis paramos 
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veiksmui gavėjas, jei tarpvalstybinio ir
tarptautinio bendradarbiavimo atveju ji 
sudaro bent dviejų, o tarpregioninio 
bendradarbiavimo atveju – bent trijų 
programoje dalyvaujančių šaliu valdžios 
institucijos ir įstaigos.

veiksmui gavėjas tarpvalstybinio,
tarptautinio ir tarpregioninio 
bendradarbiavimo atveju.

Or. pl

Pakeitimas 319
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paramos gavėjai bendradarbiauja 
rengdami, įgyvendindami, finansuodami 
veiksmus ir sutelkdami darbuotojus jiems 
įgyvendinti.

4. Paramos gavėjai kiekvieno veiksmo 
atžvilgiu bendradarbiauja bent trimis iš šių 
būdų: rengdami, įgyvendindami,
sutelkdami darbuotojus ir finansuodami.

Or. en

Pakeitimas 320
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paramos gavėjai bendradarbiauja 
rengdami, įgyvendindami, finansuodami 
veiksmus ir sutelkdami darbuotojus jiems 
įgyvendinti.

4. Paramos gavėjai kiekvieno veiksmo 
atžvilgiu bendradarbiauja bent dviem iš šių 
būdų: rengdami, įgyvendindami, 
sutelkdami darbuotojus ir finansuodami.

Or. en

Pakeitimas 321
Hermann Winkler
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paramos gavėjai bendradarbiauja 
rengdami, įgyvendindami, finansuodami 
veiksmus ir sutelkdami darbuotojus jiems 
įgyvendinti.

4. Paramos gavėjai iš esmės, išskyrus dėl 
neproporcingai didelės administracinės 
naštos pateisinamus atvejus, 
bendradarbiauja rengdami, įgyvendindami, 
finansuodami veiksmus ir sutelkdami 
darbuotojus jiems įgyvendinti.

Or. de

Pagrindimas

Patirtis parodė, kad nepaisant didelių pastangų, įgyvendinant projektus dažnai yra sunku 
išpildyti visus keturis kriterijus. Todėl pateisinamais atvejais reikėtų leisti nukrypti nuo 
nuostatų.

Pakeitimas 322
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paramos gavėjai bendradarbiauja 
rengdami, įgyvendindami, finansuodami 
veiksmus ir sutelkdami darbuotojus jiems 
įgyvendinti.

4. Paramos gavėjai, jei netrukdo tam tikros 
priežastys ir jei jie gali, bendradarbiauja 
rengdami, įgyvendindami, finansuodami 
veiksmus ir sutelkdami darbuotojus jiems 
įgyvendinti.

Or. de

Pakeitimas 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paramos gavėjai bendradarbiauja 
rengdami, įgyvendindami, finansuodami 
veiksmus ir sutelkdami darbuotojus jiems 
įgyvendinti.

4. Paramos gavėjai bendradarbiauja 
rengdami, įgyvendindami, finansuodami 
veiksmus ir sutelkdami darbuotojus jiems 
įgyvendinti. Kai programose dalyvauja 
atokiausi regionai ir trečiosios šalys, gali 
būti tikrinamos bent dvi iš šių sąlygų.

Or. fr

Pagrindimas

Atokiausiems regionams ir kaimyninėms trečiosioms šalims bendradarbiaujant tarpusavyje, 
visų atrankos sąlygų laikytis sunku. Reikia užtikrinti, kad atokiausiems regionams išimties 
tvarka būtų toliau leidžiama laikytis tik dviejų sąlygų iš keturių.

Pakeitimas 324
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paramos gavėjai bendradarbiauja 
rengdami, įgyvendindami, finansuodami 
veiksmus ir sutelkdami darbuotojus jiems 
įgyvendinti.

4. Paramos gavėjai bendradarbiauja 
rengdami, įgyvendindami, finansuodami 
veiksmus ir sutelkdami darbuotojus jiems 
įgyvendinti. Kai programose dalyvauja 
SESV 349 straipsnyje nurodyti regionai, 
gali būti tikrinamos tik dvi iš šių keturių 
sąlygų.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į SESV 349 straipsnyje nurodytų regionų ir kaimyninių trečiųjų šalių 
bendradarbiavimo ypatumus, šių keturių sąlygų laikytis labai sunku. Todėl siūloma šiuos 
regionus įpareigoti toliau laikytis sąlygų, kurios taikomos dabartinio programavimo 
laikotarpiu, arba tik dviejų iš keturių sąlygų.

Pakeitimas 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2016 m. balandžio 30 d. ir kiekvienų 
paskesnių metų iki 2022 m., įskaitant 
2022 m., balandžio 30 d. vadovaujančioji 
institucija Komisijai pateikia metinę
ataskaitą laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 
[...]/2012 [BNR] 44 straipsnio 1 dalies. 
2016 m. teikiama ataskaita apima 2014 ir 
2015 finansinius metus, taip pat laikotarpį 
nuo išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios 
iki 2013 m. gruodžio 31 d.

1. Iki 2016 m. birželio 30 d. ir kiekvienų 
paskesnių metų iki 2022 m., įskaitant 
2022 m., birželio 30 d. vadovaujančioji 
institucija Komisijai pateikia metinę 
ataskaitą laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 
[...]/2012 [BNR] 44 straipsnio 1 dalies. 
2016 m. teikiama ataskaita apima 2014 ir 
2015 finansinius metus, taip pat laikotarpį 
nuo išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios 
iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad administracinės ir finansinės prievolės yra griežtinamos, keturių 
mėnesių terminas yra labai trumpas, palyginti su dabartiniu laikotarpiu taikomu šešių 
mėnesių terminu.

Pakeitimas 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) jei įmanoma, duomenys turėtų būti 
suskirstyti pagal lytį;

Or. en

Pakeitimas 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pažangą įgyvendinant veiksmus, 
siekiant stiprinti institucijų ir paramos 
gavėjų gebėjimus administruoti EPF ir juo 
naudotis;

b) jei reikia, pažanga įgyvendinant 
veiksmus, siekiant stiprinti institucijų ir 
paramos gavėjų gebėjimus administruoti 
EPF ir juo naudotis;

Or. en

Pakeitimas 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) konkretūs veiksmai, kurių imtasi 
puoselėjant vyrų ir moterų lygybę, 
užkertant kelią diskriminacijai, įskaitant 
susijusią su prieiga neįgaliems asmenims, 
ir įvykdyti susitarimai lyčių aspektą įtraukti 
į visas veiksmų programas ir visus 
veiksmus;

d) jei reikia, konkrečiais veiksmais, kurių 
imtasi puoselėjant vyrų ir moterų lygybę, 
užkertant kelią diskriminacijai, įskaitant 
susijusią su prieiga neįgaliems asmenims, 
ir įvykdytais susitarimais lyčių aspektą 
įtraukti į visas veiksmų programas ir visus 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) konkretūs veiksmai, kurių imtasi 
puoselėjant vyrų ir moterų lygybę, 
užkertant kelią diskriminacijai, įskaitant 
susijusią su prieiga neįgaliems asmenims, 
ir įvykdyti susitarimai lyčių aspektą įtraukti 
į visas veiksmų programas ir visus 
veiksmus;

d) prireikus konkretūs veiksmai, kurių 
imtasi puoselėjant vyrų ir moterų lygybę, 
užkertant kelią diskriminacijai, įskaitant 
susijusią su prieiga neįgaliems asmenims, 
ir įvykdyti susitarimai lyčių aspektą įtraukti 
į visas veiksmų programas ir visus 
veiksmus;
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Or. fr

Pakeitimas 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) veiksmai, kurių imtasi tvariai plėtrai 
skatinti;

e) jei reikia, veiksmais, kurių imtasi tvariai 
plėtrai skatinti;

Or. en

Pakeitimas 331
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikomi šio reglamento priede pagal 
Reglamento (ES) Nr. /2012 [BNR] 24 
straipsnio 3 dalį nustatyti bendri rodikliai. 
Nustatoma nulinė jų atskaitos vertė, o 2022 
m. nustatomos kaupiamosios siektinos 
vertės.

Taikomi šio reglamento priede pagal 
Reglamento (ES) Nr. /2012 [BNR] 24 
straipsnio 3 dalį nustatyti bendrų rodiklių 
modeliai. Nustatoma nulinė jų atskaitos 
vertė, o 2022 m. nustatomos kaupiamosios 
siektinos vertės.

Or. fr

Pakeitimas 332
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikomi šio reglamento priede pagal 
Reglamento (ES) Nr. /2012 [BNR] 24 

Taikomi šio reglamento priede pagal 
Reglamento (ES) Nr. /2012 [BNR] 24 
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straipsnio 3 dalį nustatyti bendri rodikliai. 
Nustatoma nulinė jų atskaitos vertė, o 2022 
m. nustatomos kaupiamosios siektinos 
vertės.

straipsnio 3 dalį nustatyti bendrų rodiklių 
modeliai. Nustatoma nulinė jų atskaitos
vertė, o 2022 m. nustatomos kaupiamosios 
siektinos vertės.

Or. fr

Pakeitimas 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikomi šio reglamento priede pagal 
Reglamento (ES) Nr. /2012 [BNR] 24 
straipsnio 3 dalį nustatyti bendri rodikliai. 
Nustatoma nulinė jų ataskaitos vertė, o 
2022 m. nustatomos kaupiamosios 
siektinos vertės.

Taikomi šio reglamento priede pagal 
Reglamento (ES) Nr. /2012 [BNR] 24 
straipsnio 3 dalį nustatyti bendrų rodiklių 
modeliai. Nustatoma nulinė jų atskaitos 
vertė, o 2022 m. nustatomos kaupiamosios 
siektinos vertės.

Or. es

Pakeitimas 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR.

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos. Jeigu 
programas ypač sunku įgyvendinti, gavusi 
pagrįstą prašymą Komisija gali leisti, kad 
ERPF techninei pagalbai skiriamos 
sumos riba būtų 8 proc. visos 
bendradarbiavimo programoms skirtos 
sumos. Jeigu programoms skiriama 
mažiau negu 50 000 000 EUR ERPF lėšų, 
dėl techninei pagalbai skiriamos sumos 
derasi valstybės narės, atitinkamos 
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trečiosios šalys ir Komisija.

Or. fr

Pagrindimas

Europos teritorinis bendradarbiavimas yra sudėtingas ir vykdomas įvairiais lygmenimis, jis 
apima įvairių valstybių narių partnerius. Techninei pagalbai skiriamų lėšų procentą turi būti 
leidžiama padidinti, jeigu programą įgyvendinti sunku. Be to, mažų programų, kurių fiksuotos 
išlaidos nedaug skiriasi nuo didelių programų išlaidų, atveju taikant mažiausią ribą problema 
neišsprendžiama, ypač jeigu Europos teritoriniam bendradarbiavimui skiriamos lėšos 
padidinamos iki 7 proc.

Pakeitimas 335
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR.

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos.

Or. en

Pakeitimas 336
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR.

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 200 000 EUR.

Or. en
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Pakeitimas 337
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR.

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR, išskyrus programas, 
kurias įgyvendinti ypač sunku arba kurios 
apima labai didelę bendradarbiavimo 
teritoriją, todėl techninei pagalbai 
skiriamų lėšų procentas pagrįstai gali būti 
didesnis. Tokie prašymai taikyti 
leidžiančias nukrypti nuostatas turi būti 
tinkamai pagrįsti.

Or. fr

Pagrindimas

Techninės pagalbos suma teritorinio bendradarbiavimo programų atveju negali būti tokia 
pati kaip regioninių programų atveju. Atsižvelgiant į kelių valstybių narių ir net ES 
nepriklausančių valstybių įvairias atitinkamas valdžios institucijas, techninei 
bendradarbiavimo pagalbai skiriamų lėšų procentą būtina leisti padidinti.

Pakeitimas 338
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR.

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR, išskyrus programas, 
kurias įgyvendinti ypač sunku arba kurios 
apima labai didelę bendradarbiavimo 
teritoriją, todėl techninei pagalbai 
skiriamų lėšų procentas pagrįstai gali būti 
didesnis. Tokie prašymai taikyti 
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leidžiančias nukrypti nuostatas turi būti 
tinkamai pagrįsti.

Or. fr

Pakeitimas 339
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR.

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR, ir pasiliekant 
galimybę atsižvelgti į atskirus valstybių 
narių pateikiamus atvejus.

Or. en

Pakeitimas 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR.

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR, išskyrus atokiausius 
regionus, kuriuose techninei pagalbai 
skirtų lėšų procentas gali būti padidintas 
iki 10 proc.

Or. es

Pakeitimas 341
Nuno Teixeira
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR.

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR. Atokiausių regionų 
atveju ši riba gali būti padidinta iki 
10 proc.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į atokiausių regionų geografinę padėtį ir į tai, kad jie bendradarbiauja su 
trečiosiomis šalimis ir kaimyninėmis teritorijomis, valdyti atokiausių regionų teritorinio 
bendradarbiavimo programas labai brangu. Be to, šioms programoms skiriamos piniginės 
dotacijos yra nedidelės.  Todėl techninei pagalbai skiriamas procentas turėtų būti padidintas.

Pakeitimas 342
Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR.

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR, išskyrus programas, 
kurias įgyvendinti ypač sunku arba kurios 
apima labai didelę bendradarbiavimo 
teritoriją, todėl techninei pagalbai 
skiriamų lėšų procentas pagrįstai gali būti 
didesnis. Tokie prašymai taikyti 
leidžiančias nukrypti nuostatas turi būti 
tinkamai pagrįsti.

Or. fr
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Pakeitimas 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 29 straipsnį 
siekiant nustatyti papildomas konkrečias 
bendradarbiavimo programų išlaidų 
tinkamumo finansuoti taisykles.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 29 straipsnį 
siekiant nustatyti papildomas konkrečias 
bendradarbiavimo programų išlaidų 
tinkamumo finansuoti taisykles. Šiuo 
pagrindu Komisija nustato konkrečias 
nuostatas dėl valstybės pagalbos taisyklių 
taikymo įgyvendinant bendradarbiavimo 
programas.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi su valstybės pagalbos schemomis susiję teisės aktai aiškinami nevienodai, 
privatiems veiklos vykdytojams dalyvauti bendradarbiavimo programose sunku. Turi būti 
leidžiama Komisijai nustatyti konkrečias nuostatas dėl šių taisyklių taikymo vykdant Europos 
teritorinį bendradarbiavimą.

Pakeitimas 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamas Reglamento (ES) Nr. 
[...]/2012 [BNR] 55–61 straipsniuose arba 
jų pagrindu, Reglamente (ES) Nr. [...]/2012 
[ERPF] arba šiame reglamente nustatytų 
tinkamumo finansuoti taisyklių, stebėsenos 
komitetas nustato visos bendradarbiavimo 
programos tinkamumo finansuoti taisykles.

2. Nepažeisdamas Reglamento (ES) Nr. 
[...]/2012 [BNR] 55–61 straipsniuose arba 
jų pagrindu, Reglamente (ES) Nr. [...]/2012 
[ERPF], šiame reglamente arba jo 
pagrindu nustatytų tinkamumo finansuoti 
taisyklių, stebėsenos komitetas nustato 
visos bendradarbiavimo programos 
tinkamumo finansuoti taisykles.

Or. en
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Pakeitimas 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
55–61 straipsniuose arba jų pagrindu, 
Reglamente (ES) Nr. [...]/2012 [ERPF] 
arba šiame reglamente nustatytų, arba 
stebėsenos komiteto nustatytų tinkamumo 
finansuoti taisyklių aprėptį nepatenkančiais 
klausimais taikomos šalies, kurioje 
patiriamos išlaidos, nacionalinės taisyklės.

3. Į Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
55–61 straipsniuose arba jų pagrindu, 
Reglamente (ES) Nr. [...]/2012 [ERPF] 
arba šiame reglamente nustatytų, arba 
stebėsenos komiteto nustatytų tinkamumo 
finansuoti taisyklių aprėptį nepatenkančiais 
klausimais taikomos išlaidas patiriančio 
paramos gavėjo valstybės narės
nacionalinės taisyklės.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl nuorodos į šalį, kurioje patiriamos išlaidos, valdyti veiksmus ir programas gali būti labai 
sudėtinga. Atsekti išlaidas pagal vietą, kurioje jos patiriamos, o ne pagal išlaidas patiriančio 
partnerio veiklos vietą per daug sunku.

Pakeitimas 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
55–61 straipsniuose arba jų pagrindu, 
Reglamente (ES) Nr. [...]/2012 [ERPF] 
arba šiame reglamente nustatytų, arba 
stebėsenos komiteto nustatytų tinkamumo 
finansuoti taisyklių aprėptį nepatenkančiais 
klausimais taikomos šalies, kurioje 
patiriamos išlaidos, nacionalinės taisyklės.

3. Į Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
55–61 straipsniuose arba jų pagrindu, 
Reglamente (ES) Nr. [...]/2012 [ERPF],
šiame reglamente arba jo pagrindu arba 
stebėsenos komiteto nustatytų tinkamumo 
finansuoti taisyklių aprėptį nepatenkančiais 
klausimais taikomos šalies, kurioje 
patiriamos išlaidos, nacionalinės taisyklės.

Or. en
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Pakeitimas 347
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmo darbuotojų sąnaudas galima 
apskaičiuoti kaip fiksuoto dydžio iki 
15 proc. tiesioginių sąnaudų, išskyrus 
darbuotojų sąnaudas, normą.

Veiksmo darbuotojų sąnaudas galima 
apskaičiuoti kaip fiksuoto dydžio iki 
10 proc. tiesioginių sąnaudų, išskyrus 
personalo sąnaudas, normą.

Or. en

Pakeitimas 348
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmo darbuotojų sąnaudas galima 
apskaičiuoti kaip fiksuoto dydžio iki 15
proc. tiesioginių sąnaudų, išskyrus 
darbuotojų sąnaudas, normą.

Veiksmo darbuotojų sąnaudas galima 
apskaičiuoti kaip fiksuoto dydžio iki 20
proc. tiesioginių sąnaudų, išskyrus 
darbuotojų sąnaudas, normą.

Or. pl

Pakeitimas 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikant 2 ir 3 dalyse nustatytas 
leidžiančias nukrypti nuostatas, veiksmai 
pagal bendradarbiavimo programas 
vykdomi programos įgyvendinimo 

1. Taikant 2 dalyje nustatytas leidžiančias 
nukrypti nuostatas, veiksmai pagal 
bendradarbiavimo programas vykdomi 
programos įgyvendinimo teritorijoje.
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teritorijos dalyje, apimančioje Sąjungos 
teritoriją (toliau – programos 
įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalis).

Or. fr

Pakeitimas 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Vadovaujančioji institucija turi pritarti 
ETBG koordinuojamam tarpvalstybiniam 
arba tarptautiniam projektui, 
įgyvendinamam ne bendradarbiavimo 
teritorijoje, jeigu veikla vykdoma 
teritorijoje, kurioje įgyvendinama 
programa.

Or. es

Pakeitimas 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaujančioji institucija gali sutikti, 
kad visi veiksmai arba jų dalis būtų 
įgyvendinami ne programos įgyvendinimo 
teritorijos Sąjungos dalyje, jei įvykdytos 
visos toliau nurodytos sąlygos:

2. Vadovaujančioji institucija gali sutikti, 
kad visi veiksmai arba jų dalis būtų 
įgyvendinami ne programos įgyvendinimo 
teritorijos dalyje, jei įvykdytos visos toliau 
nurodytos sąlygos:

Or. fr

Pakeitimas 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendra pagal bendradarbiavimo 
programą veiksmams ne programos 
įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje 
paskirta suma neviršija 20 proc. ERPF 
paramos programos lygmeniu arba 
30 proc., jei tai bendradarbiavimo 
programos, kurių Europos Sąjungos 
programos dalį sudaro atokiausi regionai;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama supaprastinti Europos teritorinį bendradarbiavimą. Ne programos 
įgyvendinimo teritorijoje patiriamų išlaidų stebėsena ir kontrolė brangiai kainuoja, jas 
sudėtinga vykdyti ir joms reikia daug laiko. Labai mažai tikėtina, kad bendradarbiavimo 
programoje dalyvaujantys partneriai nuspręs skirti daug lėšų ne programos įgyvendinimo 
teritorijoje, laikydamiesi 19 straipsnio 2 dalies a punkte išdėstytų sąlygų.

Pakeitimas 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reklaminės veiklos ir gebėjimų 
stiprinimo veiksmų išlaidos gali būti 
patiriamos ne programos įgyvendinimo 
teritorijos Sąjungos dalyje, jei įvykdomos 
2 dalies a ir c punktų sąlygos.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama supaprastinti Europos teritorinį bendradarbiavimą. Ne programos 
įgyvendinimo teritorijoje patiriamų išlaidų stebėsena ir kontrolė brangiai kainuoja, jas 
sudėtinga vykdyti ir joms reikia daug laiko. Labai mažai tikėtina, kad bendradarbiavimo 
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programoje dalyvaujantys partneriai nuspręs skirti daug lėšų ne programos įgyvendinimo 
teritorijoje, laikydamiesi 19 straipsnio 2 dalies a punkte išdėstytų sąlygų.

Pakeitimas 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikant Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 113 straipsnio 1 ir 2 dalis 
bendradarbiavimo programoje 
dalyvaujančios valstybės narės paskiria 
vieną vadovaujančiąją instituciją ir, taikant 
to reglamento 113 straipsnio 4 dalį, vieną 
audito instituciją, kurios turi būti 
įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje.

1. Taikant Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 113 straipsnio 1 ir 2 dalis 
bendradarbiavimo programoje 
dalyvaujančios valstybės narės paskiria 
vieną vadovaujančiąją instituciją ir, taikant 
to reglamento 113 straipsnio 2 dalį, 
tvirtinančiąją instituciją bei, taikant to 
reglamento 113 straipsnio 4 dalį, vieną 
audito instituciją. Vadovaujančioji 
institucija ir audito institucija turi būti 
įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje.
Bendradarbiavimo programoje 
dalyvaujančios valstybės narės gali 
paskirti vieną vadovaujančiąją instituciją, 
kuri taip pat atlieka tvirtinančiosios 
institucijos funkcijas. Paskiriant 
instituciją nepažeidžiamos minėtoje 
programoje dalyvaujančių valstybių narių 
atsakomybės paskirstymo nuostatos 
finansinių klaidų ištaisymo srityje, kaip 
nustatyta bendradarbiavimo programoje.

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu tvirtinančiosios institucijos kompetencija patvirtinama atsižvelgiant ir į įrodytą patirtį, 
ir į papildomą naudą valdomoms programoms (procedūrų supaprastinimo, kontrolės taisyklių 
derinimo, pažeidimų mažinimo ir išlaidų valdymo požiūriu), įgyvendinant teritorinio 
bendradarbiavimo programas valstybėms narėms turi būti suteikta laisvė atskirti abiejų 
institucijų funkcijas.
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Pakeitimas 355
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikant Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 113 straipsnio 1 ir 2 dalis 
bendradarbiavimo programoje 
dalyvaujančios valstybės narės paskiria 
vieną vadovaujančiąją instituciją ir, taikant 
to reglamento 113 straipsnio 4 dalį, vieną 
audito instituciją, kurios turi būti 
įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje.

1. Taikant Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 113 straipsnio 1 ir 2 dalis 
bendradarbiavimo programoje 
dalyvaujančios valstybės narės paskiria 
vieną vadovaujančiąją instituciją ir, taikant 
to reglamento 113 straipsnio 4 dalį, vieną 
audito instituciją. Vadovaujančioji 
institucija ir audito institucija yra toje 
pačioje valstybėje narėje.
Bendradarbiavimo programoje 
dalyvaujanti valstybė narė gali paskirti 
vieną vadovaujančiąją instituciją 
tvirtinančiosios institucijos funkcijoms 
atlikti. Paskyrimais nedaroma poveikio 
dalyvaujančių valstybių narių su 
finansinių pataisų taikymu susijusių 
įsipareigojimų paskirstymui, kaip 
nustatyta bendradarbiavimo programoje.

Or. en

Pakeitimas 356
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei valdančiąja institucija neskirta 
ETBG, valstybės narės, rengdamos 
bendradarbiavimo programą, įvertina, ar 
bendradarbiavimo programos tikslus 
galima geriau pasiekti ETBG pasitelkiant 
kaip vadovaujančiąją instituciją.

Or. de
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Pakeitimas 357
Pervenche Berès
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programoje dalyvaujančios valstybės narės 
gali naudotis ETBG ir perduoti tai grupei 
atsakomybę už bendradarbiavimo 
programos arba jos dalies valdymą, 
patikėdamos jai vadovaujančiosios 
institucijos pareigas.

Programoje dalyvaujančios valstybės narės 
gali naudotis ETBG ir perduoti tai grupei 
atsakomybę už bendradarbiavimo 
programos arba jos dalies valdymą, 
patikėdamos jai vadovaujančiosios 
institucijos pareigas. Privaloma užtikrinti, 
kad, laikantis Reglamento (ES) 
Nr. [...BNR]11, bus paisoma partnerystės 
principo
__________________
1 COM(2011) 0615.

Or. en

Pakeitimas 358
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programoje dalyvaujančios valstybės narės 
gali naudotis ETBG ir perduoti tai grupei 
atsakomybę už bendradarbiavimo 
programos arba jos dalies valdymą, 
patikėdamos jai vadovaujančiosios 
institucijos pareigas.

Programoje dalyvaujančios valstybės narės 
gali naudotis ETBG arba kitu pagal vienos 
iš programoje dalyvaujančių šalių 
įstatymus įsteigtu juridiniu asmeniu ir 
perduoti tai grupei atsakomybę už 
bendradarbiavimo programos arba jos 
dalies valdymą, patikėdamos jai 
vadovaujančiosios institucijos pareigas.

Or. pl
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Pakeitimas 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendradarbiavimo programos 
vadovaujančioji institucija vykdo 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
114 ir 115 straipsniuose nustatytas 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos funkcijas.

1. Bendradarbiavimo programos 
vadovaujančioji institucija vykdo 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
114 straipsnyje nustatytas 
vadovaujančiosios institucijos funkcijas.

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su 20 straipsniu.

Pakeitimas 360
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei vadovaujančioji institucija negali atlikti 
patikrinimų pagal Reglamento 
(ES) Nr. […]/2012 [BNR] 114 straipsnio 
4 dalies a punktą visoje programos 
įgyvendinimo teritorijoje, kiekviena 
valstybė narė arba trečioji šalis paskiria 
instituciją arba asmenį, atsakingą už tokius 
patikrinimus, susijusius su paramos 
gavėjais jos teritorijoje (toliau – tikrintojas 
(-ai).

Jei vadovaujančioji institucija negali atlikti 
patikrinimų pagal Reglamento 
(ES) Nr. […]/2012 [BNR] 114 straipsnio 
4 dalies a punktą visoje programos 
įgyvendinimo teritorijoje, kiekviena 
valstybė narė arba trečioji šalis, susitarusi 
su išrinktos regionų ir vietos valdžios 
institucijomis, paskiria instituciją arba 
asmenį, atsakingą už tokius patikrinimus, 
susijusius su paramos gavėjais jos 
teritorijoje (toliau – tikrintojas (-ai).

Or. fr
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Pakeitimas 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie tikrintojai, jei įmanoma, yra tos pačios 
už tokius bendradarbiavimo programų 
pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą tikrinimą arba, 
trečiųjų šalių atveju, už palyginamus 
tikrinimus pagal Sąjungos išorės politikos 
priemones atsakingos institucijos.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl konkrečių taisyklių, susijusių su leidimu dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo 
procese, tų pačių tikrintojų nereikėtų skirti Europos teritorinio bendradarbiavimo 
programoms ir programoms, susijusioms su investicijų į užimtumo didinimą tikslu.

Pakeitimas 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Tvirtinančiosios institucijos funkcijos

Bendradarbiavimo programos 
tvirtinančioji institucija vykdo 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
115 straipsnyje nustatytas funkcijas. Jeigu 
paskiriama viena valdančioji institucija, ji 
vykdo šio reglamento 114 ir 115 
straipsniuose nustatytas funkcijas.

Or. fr
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Pagrindimas

Suderinama su 20 straipsniu.

Pakeitimas 363
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis Išbraukta.
Akreditavimas
Valdančiąją instituciją akredituoja 
valstybės narės, kurioje ji įsisteigusi, 
akreditavimo institucija.

Or. fr

Pagrindimas

Siūlome panaikinti akreditavimą siekiant teritorinio bendradarbiavimo tikslo, nes jį taip pat 
norime panaikinti bendrajame reglamente. Iš tikrųjų dėl tokio akreditavimo labai sulėtėtų ir 
pasunkėtų procedūros.

Pakeitimas 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad visos dėl pažeidimo sumokėtos sumos 
būtų susigrąžintos iš pagrindinio arba 
vienintelio paramos gavėjo. Paramos 
gavėjai grąžina pagrindiniam paramos 
gavėjui visas nepagrįstai sumokėtas sumas.

2. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad visos dėl pažeidimo sumokėtos sumos 
būtų susigrąžintos iš galutinio paramos 
gavėjo. Galutiniai paramos gavėjai grąžina 
vadovaujančiajai institucijai visas 
nepagrįstai sumokėtas sumas.

Or. en
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Pakeitimas 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei pagrindiniam paramos gavėjui 
nepavyksta susigrąžinti sumų iš kitų 
paramos gavėjų arba jei vadovaujančiajai 
institucijai nepavyksta susigrąžinti sumų iš 
pagrindinio arba vienintelio paramos 
gavėjo, valstybė narė arba trečioji šalis, 
kurios teritorijoje yra įsisteigęs arba, 
ETBG atveju, yra registruotas atitinkamas 
paramos gavėjas, vadovaujančiajai 
institucijai grąžina tam paramos gavėjui 
nepagrįstai sumokėtą sumą. 
Vadovaujančioji institucija yra atsakinga 
už atitinkamų sumų grąžinimą į Sąjungos 
bendrąjį biudžetą atsižvelgiant į 
atsakomybės paskirstymą tarp 
dalyvaujančių valstybių narių, kaip 
nustatyta bendradarbiavimo programoje.

3. Jei vadovaujančiajai institucijai 
nepavyksta susigrąžinti sumų iš galutinio
paramos gavėjo, valstybė narė arba trečioji 
šalis, kurios teritorijoje yra įsisteigęs arba, 
ETBG atveju, yra registruotas atitinkamas 
galutinis paramos gavėjas, 
vadovaujančiajai institucijai grąžina tam 
paramos gavėjui nepagrįstai sumokėtą 
sumą. Vadovaujančioji institucija yra 
atsakinga už atitinkamų sumų grąžinimą į 
Sąjungos bendrąjį biudžetą atsižvelgiant į 
atsakomybės paskirstymą tarp 
dalyvaujančių valstybių narių, kaip 
nustatyta bendradarbiavimo programoje.

Or. en

Pakeitimas 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamios finansų valdymo, taip pat trečiųjų 
šalių dalyvavimo įgyvendinant tarptautines 
ir tarpregionines bendradarbiavimo 
programas, kaip numatyta 3 straipsnio 4 
dalies antroje pastraipoje ir 5 dalyje, 
programavimo, stebėsenos, vertinimo ir 
kontrolės taisyklės nustatomos 
atitinkamoje bendradarbiavimo programoje 
ir (arba) atitinkamoje finansavimo 
sutartyje, kurią sudaro Komisija, kiekviena 

Išsamios finansų valdymo, taip pat trečiųjų 
šalių dalyvavimo įgyvendinant
tarpvalstybines, tarptautines ir 
tarpregionines bendradarbiavimo 
programas, kaip numatyta 3 straipsnio 4 
dalies antroje pastraipoje ir 5 dalyje, 
programavimo, stebėsenos, vertinimo ir 
kontrolės taisyklės nustatomos 
atitinkamoje bendradarbiavimo programoje 
ir (arba) atitinkamoje finansavimo 
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trečioji šalis ir valstybė narė, kurioje 
įsisteigusi atitinkamos bendradarbiavimo 
programos vadovaujančioji institucija.

sutartyje, kurią sudaro Komisija, kiekviena 
trečioji šalis ir valstybė narė, kurioje 
įsisteigusi atitinkamos bendradarbiavimo 
programos vadovaujančioji institucija.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra pagrindo a priori neatsižvelgti į tarpvalstybines programas, į kurias įtraukiami 
atokiausi regionai ir trečiosios šalys.

Pakeitimas 367
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 17 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. 17 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami 3 metų laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 368
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmas priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 369
François Alfonsi, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmas priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į priede pateikiamos lentelės skyrių 
„Transportas“ reikia įtraukti šią taisyklę:
Jūrų keliai Tonos ir kilometrai Jūrų keliais 
plukdomų krovinių kiekio padidėjimas

Or. fr

Pakeitimas 370
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendri Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo rodikliai 
(nurodyti 15 straipsnyje)

Išbraukta.

Or. en


