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Pakeitimas 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 26 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybių narių pateikti prašymai iš dalies 
keisti programas tinkamai parengiami 
remiantis 5 straipsniu, pagrindžiami ir 
juose visų pirma nurodomas tikėtinas 
programos pakeitimų poveikis siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos ir konkrečių programos 
tikslų, atsižvelgiant į Bendrą strateginę 
programą ir partnerystės sutartį. Prašymai 
teikiami kartu su atnaujinta programa ir, 
kai tinkama, atnaujinta partnerystės 
sutartimi.

Or. fr

Pakeitimas 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 26 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybių narių pateikti prašymai iš dalies 
keisti programas tinkamai pagrindžiami ir 
juose visų pirma nurodomas tikėtinas 
programos pakeitimų poveikis siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos ir tvarios plėtros bei
konkrečių programos tikslų, atsižvelgiant į 
Bendrą strateginę programą ir partnerystės 
sutartį. Prašymai teikiami laikantis 
24 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ypač 
susijusių su horizontaliaisiais principais, 
įskaitant partnerystės principą ir 
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5 straipsnyje nurodytą daugiapakopio 
valdymo principą.

Or. en

Pakeitimas 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija vertina pagal 1 dalį pateiktą 
informaciją, atsižvelgdama į valstybės 
narės pateiktą pagrindimą. Komisija gali 
pateikti pastabas, o valstybė narė Komisijai 
pateikia visą reikalingą papildomą 
informaciją. Laikydamasi konkretiems 
fondams taikomų taisyklių, Komisija 
patvirtina prašymą iš dalies keisti 
programas ne vėliau kaip per penkis
mėnesius nuo tos dienos, kai valstybė narė 
jį oficialiai pateikė, jeigu į Komisijos 
pastabas buvo tinkamai atsižvelgta. 
Komisijai, prireikus, tuo pat metu iš dalies 
pakeičia sprendimą, kuriuo patvirtinama 
partnerystės sutartis, kaip nustatyta 15 
straipsnio 3 dalyje. 

2. Komisija vertina pagal 1 dalį pateiktą 
informaciją, atsižvelgdama į valstybės 
narės pateiktą pagrindimą. Komisija gali 
pateikti pastabas, o valstybė narė Komisijai 
pateikia visą reikalingą papildomą 
informaciją. Laikydamasi konkretiems 
fondams taikomų taisyklių, Komisija 
patvirtina prašymą iš dalies keisti 
programas ne vėliau kaip per tris mėnesius 
nuo tos dienos, kai valstybė narė jį 
oficialiai pateikė, jeigu į Komisijos 
pastabas buvo tinkamai atsižvelgta. 
Komisijai, prireikus, tuo pat metu iš dalies 
pakeičia sprendimą, kuriuo patvirtinama 
partnerystės sutartis, kaip nustatyta 
15 straipsnio 3 dalyje. 

Or. en

Pakeitimas 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija vertina pagal 1 dalį pateiktą 
informaciją, atsižvelgdama į valstybės 
narės pateiktą pagrindimą. Komisija gali 
pateikti pastabas, o valstybė narė Komisijai 

2. Komisija vertina pagal 1 dalį pateiktą 
informaciją, atsižvelgdama į valstybės 
narės pateiktą pagrindimą. Komisija gali 
pateikti pastabas, o valstybė narė Komisijai 
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pateikia visą reikalingą papildomą 
informaciją. Laikydamasi konkretiems 
fondams taikomų taisyklių, Komisija 
patvirtina prašymą iš dalies keisti 
programas ne vėliau kaip per penkis
mėnesius nuo tos dienos, kai valstybė narė 
jį oficialiai pateikė, jeigu į Komisijos 
pastabas buvo tinkamai atsižvelgta. 
Komisijai, prireikus, tuo pat metu iš dalies 
pakeičia sprendimą, kuriuo patvirtinama 
partnerystės sutartis, kaip nustatyta 15 
straipsnio 3 dalyje.

pateikia visą reikalingą papildomą 
informaciją. Laikydamasi konkretiems 
fondams taikomų taisyklių, Komisija 
patvirtina prašymą iš dalies keisti 
programas ne vėliau kaip per du mėnesius 
nuo tos dienos, kai valstybė narė jį 
oficialiai pateikė, jeigu į Komisijos 
pastabas buvo tinkamai atsižvelgta. 
Komisijai, prireikus, tuo pat metu iš dalies 
pakeičia sprendimą, kuriuo patvirtinama 
partnerystės sutartis, kaip nustatyta 15 
straipsnio 3 dalyje.

Or. it

Pagrindimas

Prašoma, kad Komisija sutrumpintų veiksmų programų pakeitimo laiką.

Pakeitimas 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Makroregioninės plėtros fondų programų 
keitimas
1. Valstybių narių, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, grupės 
pateikti prašymai iš dalies keisti 
makroregioninės plėtros fondo programą 
tinkamai pagrindžiami ir juose visų pirma 
nurodomas tikėtinas makroregioninės 
plėtros fondo programos pakeitimų 
poveikis siekiant Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
ir konkrečių makroregioninės plėtros 
fondo programos tikslų, atsižvelgiant į 
Bendrą strateginę programą ir valstybių
narių grupės dėl makroregioninės plėtros 
fondo sudarytus susitarimus. Prašymai 
teikiami kartu su atnaujinta 
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makroregioninės plėtros fondo programa.
2. Komisija vertina pagal 1 dalį pateiktą 
informaciją, atsižvelgdama į valstybių 
narių, kurios įsteigė makroregioninės 
plėtros fondą, grupės pateiktą 
pagrindimą. Komisija gali pateikti 
pastabas, o valstybių narių, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, grupė 
Komisijai pateikia visą reikalingą 
papildomą informaciją. Laikydamasi 
konkretiems fondams taikomų taisyklių, 
Komisija patvirtina prašymą iš dalies 
keisti makroregioninės plėtros fondo 
programą ne vėliau kaip per penkis 
mėnesius nuo tos dienos, kai valstybių 
narių, kurios įsteigė makroregioninės 
plėtros fondą, grupė jį oficialiai pateikė, 
jeigu į visas Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus. 

Pakeitimas 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybių narių prašymu EIB gali 
dalyvauti rengiant partnerystės sutartį, taip 
pat veikloje, susijusioje su veiksmų, visų 
pirma didelės apimties projektų, rengimu, 
finansinėmis priemonėmis bei viešojo ir 
privačiojo sektorių bendradarbiavimu. 

1. Valstybių narių prašymu EIB gali 
dalyvauti rengiant partnerystės sutartį arba 
valstybių narių grupės, kuri nusprendė 
įsteigti makroregioninės plėtros fondą, 
prašymu gali dalyvauti rengiant 
susitarimus dėl makroregioninės plėtros 
fondo įsteigimo, taip pat veikloje, 
susijusioje su veiksmų, visų pirma didelės 
apimties projektų, rengimu, finansinėmis 
priemonėmis bei viešojo ir privačiojo 
sektorių bendradarbiavimu. 
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Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybių narių prašymu EIB gali 
dalyvauti rengiant partnerystės sutartį, taip 
pat veikloje, susijusioje su veiksmų, visų 
pirma didelės apimties projektų, rengimu, 
finansinėmis priemonėmis bei viešojo ir 
privačiojo sektorių bendradarbiavimu. 

1. Valstybių narių prašymu EIB gali 
dalyvauti rengiant partnerystės sutartį, taip 
pat veikloje, susijusioje su veiksmų, 
didelės ir mažos apimties projektų, 
turinčių didelį inovacinį potencialą, 
rengimu, finansinėmis priemonėmis bei 
viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimu. 

Or. en

Pakeitimas 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš patvirtindama partnerystės sutartį 
arba programas Komisija gali konsultuotis 
su EIB.

2. Prieš patvirtindama partnerystės sutartį 
ir valstybių narių grupės sudarytus 
susitarimus dėl makroregioninės plėtros 
fondo įsteigimo arba programas ir 
makroregioninės plėtros fondo programas 
Komisija gali konsultuotis su EIB. 

Or. sk
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija prašymu EIB gali išnagrinėti 
didelės apimties projektų techninę kokybę 
bei ekonominį ir finansinį gyvybingumą ir 
padėti jai dėl numatomų įgyvendinti ar 
tobulinti finansinių priemonių.

3. Komisija prašymu EIB gali išnagrinėti 
didelės apimties projektų techninę kokybę 
bei ekonominį ir finansinį gyvybingumą 
bei tvarumą ir padėti jai dėl numatomų 
įgyvendinti ar tobulinti finansinių 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 2 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teritorinė plėtra 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sudaryti sąlygas naudoti visų Bendrijos struktūrinių fondų (įskaitant 
Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai ir Europos jūrų ir žuvininkystės fondą) lėšas 
integruotoms teritorinės investicijoms finansuoti. Tuo tikslu į šio reglamento pirmąją dalį 
reikia perkelti 99 straipsnio nuostatas ir sukurti naują skyrių. 

Pakeitimas 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a straipsnis
Integruotos teritorinės investicijos 

1. Jeigu pagal miestų plėtros strategiją 
arba kitas teritorines strategijas ar 
susitarimus, nurodytus Reglamento ... 
[ESF] 12 straipsnio 1 dalyje, 
reikalaujama laikytis integruoto požiūrio 
ir investuojama pagal daugiau negu vieną 
vienos arba kelių veiksmų programų 
prioritetinę kryptį, veiksmas 
įgyvendinamas kaip integruota teritorinė 
investicija (toliau – ITI). 
2. Atitinkamose veiksmų programose 
nurodomos planuojamos ITI ir 
preliminarūs kiekvienos ITI finansiniai 
asignavimai pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį. 
3. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali paskirti vieną arba kelias 
tarpines įstaigas, tarp jų – vietos valdžios 
institucijas, regionines vystymosi įstaigas 
arba nevyriausybines organizacijas, 
kurios valdytų ir įgyvendintų ITI. 
4. Valstybė narė arba atitinkama 
vadovaujančioji institucija užtikrina, kad 
veiksmų programos stebėsenos sistema 
leistų nustatyti prioritetinės krypties 
veiksmus ir rezultatus, kuriais 
prisidedama prie ITI. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sudaryti sąlygas naudoti visų Bendrijos struktūrinių fondų (įskaitant 
Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai ir Europos jūrų ir žuvininkystės fondą) lėšas 
integruotoms teritorinės investicijoms finansuoti. Tuo tikslu į šio reglamento pirmąją dalį 
reikia perkelti 99 straipsnio nuostatas ir sukurti naują skyrių.
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Pakeitimas 794
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendruomenės inicijuota vietos plėtra, 
kuri EŽŪFKP atveju yra vietos plėtra pagal 
iniciatyvą LEADER, yra:

1. Vietos valdžios institucijų, glaudžiai 
bendradarbiaujančių su bendruomene, 
inicijuota vietos plėtra, kuri EŽŪFKP 
atveju yra vietos plėtra pagal iniciatyvą 
LEADER, yra:

Or. fr

Pakeitimas 795
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendruomenės inicijuota vietos plėtra, 
kuri EŽŪFKP atveju yra vietos plėtra pagal 
iniciatyvą LEADER, yra: 

1. Bendruomenės inicijuota vietos plėtra, 
kuri EŽŪFKP atveju yra vietos valdžios 
institucijų bendradarbiaujant su vietos 
subjektais vykdoma vietos plėtra pagal 
iniciatyvą LEADER, yra:

Or. en

Pakeitimas 796
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vykdoma konkrečiose subregioninėse 
teritorijose;

(a) vykdoma konkrečiose subregioninėse 
teritorijose, kurias, pasikonsultavusios su 
visais 5 straipsnyje nurodytais partneriais, 
apibrėžia valstybės narės pagal savo 
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konkrečius teritorinius vienetus; 

Or. en

Pakeitimas 797
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos socialiniams ir 
ekonominiams interesams atstovaujantys 
subjektai ir kuriose sprendimų priėmimo 
lygmeniu nei viešojo sektoriaus, nei kurios 
nors vienos interesų grupės atstovai turi ne 
daugiau kaip 49 proc. balsavimo teisių; 

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
valdžios institucijoms bendradarbiaujant 
su vietos subjektais, t. y. veiklos grupių, 
kurias sudaro viešiesiems ir privatiesiems 
vietos socialiniams ir ekonominiams 
interesams atstovaujantys subjektai ir 
kuriose sprendimų priėmimo lygmeniu nei 
viešojo sektoriaus, nei kurios nors vienos 
interesų grupės atstovai turi ne daugiau 
kaip 49 proc. balsavimo teisių; 

Or. en

Pakeitimas 798
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos socialiniams ir 
ekonominiams interesams atstovaujantys 
subjektai ir kuriose sprendimų priėmimo 
lygmeniu nei viešojo sektoriaus, nei kurios 
nors vienos interesų grupės atstovai turi ne 
daugiau kaip 49 proc. balsavimo teisių;

(b) inicijuojama vietos valdžios institucijų, 
glaudžiai bendradarbiaujančių su 
bendruomene, vietos veiklos grupių, 
kurias sudaro viešiesiems ir privatiesiems 
vietos socialiniams ir ekonominiams 
interesams atstovaujantys subjektai ir 
kuriose sprendimų priėmimo lygmeniu nei 
viešojo sektoriaus, nei kurios nors vienos 
interesų grupės atstovai turi ne daugiau 
kaip 49 proc. balsavimo teisių;
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Or. fr

Pakeitimas 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos socialiniams ir 
ekonominiams interesams atstovaujantys 
subjektai ir kuriose sprendimų priėmimo 
lygmeniu nei viešojo sektoriaus, nei kurios 
nors vienos interesų grupės atstovai turi ne
daugiau kaip 49 proc. balsavimo teisių; 

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos socialiniams ir 
ekonominiams interesams atstovaujantys 
subjektai ir kuriose sprendimų priėmimo 
lygmeniu nei viešojo sektoriaus, nei kurios 
nors vienos interesų grupės atstovai turi ne 
daugiau kaip 49 proc. balsavimo teisių; 
vietos veiklos grupėms priskiriamos 
esamos LEADER grupes, jau 
atitinkančios reikalavimus pagal 
LEADER II1 arba LEADER+2 iniciatyvas 
arba Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 (EŽŪFKP)3 62 straipsnį; 
_____________
1 Komisijos pranešimas valstybėms 
narėms, kuriuo nustatomos bendrų arba 
integruotų veiklos programų, dėl kurių 
valstybės narės kviečiamos teikti prašymą 
paramai pagal Bendrijos iniciatyvą kaimo 
plėtros srityje (Leader II), gairės (OL C 
180, 1994 7 1, p. 48).
2 2000 m. balandžio 14 d. Komisijos 
pranešimas valstybėms narėms, kuriuo 
nustatomos Bendrijos kaimo plėtros 
iniciatyvos (Leader +) gairės (OL C 139, 
2000 5 18, p. 5). Pranešimas su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Komisijos komunikatu, iš dalies 
keičiančiu 2000 m. balandžio 14 d. 
Komisijos pranešimą valstybėms narėms, 
kuriuo nustatomos Bendrijos kaimo 
plėtros iniciatyvos (Leader +) gairės (OL 
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C 294, 2003 1 24, p. 11). 
3 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai. 

Or. en

Pakeitimas 800
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos socialiniams ir 
ekonominiams interesams atstovaujantys 
subjektai ir kuriose sprendimų priėmimo 
lygmeniu nei viešojo sektoriaus, nei kurios 
nors vienos interesų grupės atstovai turi ne 
daugiau kaip 49 proc. balsavimo teisių;

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
valdžios institucijoms bendradarbiaujant 
su vietos subjektais, t. y. veiklos grupių, 
kurias sudaro viešiesiems ir privatiesiems 
vietos socialiniams ir ekonominiams 
interesams atstovaujantys subjektai ir 
kuriose sprendimų priėmimo lygmeniu nei 
viešojo sektoriaus, nei kurios nors vienos 
interesų grupės atstovai turi ne daugiau 
kaip 49 proc. balsavimo teisių; 

Or. en

Pakeitimas 801
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos socialiniams ir 
ekonominiams interesams atstovaujantys 
subjektai ir kuriose sprendimų priėmimo 
lygmeniu nei viešojo sektoriaus, nei kurios 
nors vienos interesų grupės atstovai turi ne 

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos socialiniams ir 
ekonominiams interesams atstovaujantys 
subjektai ir kuriose gali dalyvauti pilietinės 
visuomenės atstovai, o sprendimų 
priėmimo lygmeniu nei viešojo sektoriaus, 
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daugiau kaip 49 proc. balsavimo teisių; nei kurios nors vienos interesų grupės 
atstovai turi ne daugiau kaip 49 proc. 
balsavimo teisių; 

Or. en

Pakeitimas 802
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos socialiniams ir 
ekonominiams interesams atstovaujantys 
subjektai ir kuriose sprendimų priėmimo 
lygmeniu nei viešojo sektoriaus, nei kurios 
nors vienos interesų grupės atstovai turi ne 
daugiau kaip 49 proc. balsavimo teisių;

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos socialiniams ir 
ekonominiams interesams atstovaujantys 
subjektai ir kuriose sprendimų priėmimo 
lygmeniu nei viešojo sektoriaus, nei kurios 
nors vienos interesų grupės atstovai turi ne 
daugiau kaip 49 proc. balsavimo teisių, 
išskyrus veiksmų programose numatytas 
išimtis, kai esama institucionalizuotų 
vietos plėtros institucijų, kurios leidžia 
balsavimą vykdyti kitaip;

Or. it

Pakeitimas 803
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos socialiniams ir 
ekonominiams interesams atstovaujantys 
subjektai ir kuriose sprendimų priėmimo 
lygmeniu nei viešojo sektoriaus, nei kurios 
nors vienos interesų grupės atstovai turi ne 

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos socialiniams ir 
ekonominiams interesams atstovaujantys 
subjektai ir kuriose sprendimų priėmimo 
lygmeniu nei viešojo sektoriaus, nei kurios 
nors vienos interesų grupės atstovai turi iš 
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daugiau kaip 49 proc. balsavimo teisių; esmės ne daugiau kaip 49 proc. balsavimo 
teisių, išskyrus atvejus, kai remiantis 
veiksmų programomis leidžiamos išimtys, 
pagal kurias oficialiai nustatytoms vietos 
plėtros struktūroms numatytos kitokios 
balsavimo taisyklės; 

Or. en

Pakeitimas 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) vykdoma įgyvendinant integruotas ir 
kelis sektorius aprėpiančias vietos plėtros 
strategijas; 

(c) vykdoma įgyvendinant integruotas ir 
kelis sektorius aprėpiančias vietos tvarios
plėtros strategijas, kuriomis atsižvelgiama 
į ilgalaikį poveikį; 

Or. en

Pakeitimas 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) planuojama atsižvelgiant į vietos 
poreikius ir galimybes, apima vietos 
inovacijų aspektus, tinklų kūrimą ir, kai 
tinkama, bendradarbiavimą. 

(d) planuojama atsižvelgiant į vietos 
poreikius ir galimybes, apima vietos 
inovacijų ir socialinius bei kultūrinius
aspektus, tinklų kūrimą ir, kai tinkama, 
bendradarbiavimą. 

Or. en
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Pakeitimas 806
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. BSP fondų parama vietos plėtrai turi būti 
nuosekli ir jų tarpusavyje suderinta. Tai 
užtikrinama, inter alia, koordinuotai 
stiprinant pajėgumus, atrenkant, tvirtinant 
ir finansuojant vietos plėtros strategijas ir 
vietos plėtros grupes.

2. BSP fondų parama vietos plėtrai turi būti 
nuosekli ir jų tarpusavyje suderinta. Tai 
užtikrinama, inter alia, drauge su vietos 
valdžios institucijomis koordinuotai 
stiprinant pajėgumus, atrenkant, tvirtinant 
ir finansuojant vietos plėtros strategijas ir 
vietos plėtros grupes.

Or. fr

Pakeitimas 807
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. BSP fondų parama vietos plėtrai turi būti 
nuosekli ir jų tarpusavyje suderinta. Tai 
užtikrinama, inter alia, koordinuotai 
stiprinant pajėgumus, atrenkant, tvirtinant 
ir finansuojant vietos plėtros strategijas ir 
vietos plėtros grupes.

2. BSP fondų parama vietos plėtrai turi būti 
nuosekli ir jų tarpusavyje suderinta. Tai 
užtikrinama, inter alia, koordinuotai 
stiprinant pajėgumus, atrenkant, tvirtinant 
ir finansuojant vietos plėtros strategijas ir 
vietos plėtros grupes bei vietos valdžios 
institucijas. 

Or. en

Pakeitimas 808
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 28 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
Šiomis vietos plėtros nuostatomis 
remiamasi nustatant miesto ir integruotas 
teritorines investicijas, kaip nurodyta šio 
reglamento 93 straipsnyje ir reglamento 
(ES) Nr. (...)/2012 7 straipsnyje. 

Or. en

Pakeitimas 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vietos plėtros strategiją sudaro bent šios 
sudedamosios dalys:

1. Vietos tvarios plėtros strategiją sudaro 
bent šios sudedamosios dalys: 

Or. en

Pakeitimas 810
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teritorijos ir gyventojų, kuriems 
taikoma strategija, apibrėžtis; 

(a) teritorijos ir gyventojų, kuriems 
taikoma strategija, grindžiama vietos 
teritorijų ir miesto bei kaimo ryšių 
funkcionalumu, apibrėžtis; 

Or. en
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Pakeitimas 811
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teritorijos ir gyventojų, kuriems 
taikoma strategija, apibrėžtis;

(a) teritorijos ir gyventojų, kuriems 
taikoma strategija, apibrėžtis, atsižvelgiant 
į vietos teritorijų funkcionalumą ir miesto 
bei kaimo ryšius;

Or. fr

Pakeitimas 812
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teritorijos ir gyventojų, kuriems 
taikoma strategija, apibrėžtis; 

(a) teritorijos ir gyventojų, kuriems 
taikoma strategija, grindžiama vietos 
teritorijų ir miesto bei kaimo ryšių 
funkcionalumu, apibrėžtis; 

Or. en

Pakeitimas 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) strategijos ir jos tikslų apibūdinimas, 
integruoto ir novatoriško strategijos 
pobūdžio apibūdinimas, tikslų hierarchija, 
taip pat aiškūs, išmatuojami našumo arba 
rezultatų tikslai. Strategija turi atitikti 
susijusias visų dalyvaujančių BSP fondų 

(c) strategijos ir jos tikslų apibūdinimas, 
integruoto ir novatoriško strategijos 
pobūdžio apibūdinimas, tikslų hierarchija, 
taip pat aiškūs, išmatuojami našumo arba 
rezultatų tikslai. Strategija turi atitikti 
susijusias valdžios institucijų strategijas ir 
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programas; visų dalyvaujančių BSP fondų programas; 

Or. en

Pakeitimas 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) strategijos ir jos tikslų apibūdinimas, 
integruoto ir novatoriško strategijos 
pobūdžio apibūdinimas, tikslų hierarchija, 
taip pat aiškūs, išmatuojami našumo arba 
rezultatų tikslai. Strategija turi atitikti 
susijusias visų dalyvaujančių BSP fondų 
programas;

(c) strategijos ir jos tikslų apibūdinimas,
įrodantis jų integruotą pobūdį; visų pirma 
užmiesčių vietovių strategijos, kuriose 
įtraukiami miestų partneriai ir kaimo 
vietovių subjektai;

Or. fr

Pakeitimas 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) strategijos ir jos tikslų apibūdinimas, 
integruoto ir novatoriško strategijos 
pobūdžio apibūdinimas, tikslų hierarchija, 
taip pat aiškūs, išmatuojami našumo arba 
rezultatų tikslai. Strategija turi atitikti 
susijusias visų dalyvaujančių BSP fondų 
programas; 

(c) strategijos ir jos tikslų apibūdinimas,
sutelkiant dėmesį į jos integruotą pobūdį, 
ypač atsižvelgiant į užmiesčio ir funkcinių 
zonų strategijas, kuriose dalyvauja ir 
miestų partneriai bei kaimo subjektai; 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad įgyvendinant vietos plėtros strategijas būtų skatinami miesto ir kaimo santykiai. 
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Be to, į šias vietos plėtros strategijas turėtų būti visapusiškai įtraukti užmiesčio zonose 
veikiantys subjektai.

Pakeitimas 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) strategijos ir jos tikslų apibūdinimas, 
integruoto ir novatoriško strategijos 
pobūdžio apibūdinimas, tikslų hierarchija, 
taip pat aiškūs, išmatuojami našumo arba 
rezultatų tikslai. Strategija turi atitikti 
susijusias visų dalyvaujančių BSP fondų 
programas;

(c) strategijos ir jos tikslų apibūdinimas, 
integruoto ir novatoriško strategijos 
pobūdžio apibūdinimas, tikslų hierarchija, 
taip pat aiškūs, išmatuojami našumo arba 
rezultatų tikslai. Strategija turi atitikti 
susijusias visų dalyvaujančių BSP fondų 
programas ir šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsniuose nustatytus 
horizontaliuosius tikslus; 

Or. en

Pakeitimas 817
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) strategijos finansinis planas, taip pat 
planuojamas kiekvieno BSP fondo lėšų 
paskirstymas. 

(g) strategijos finansinis planas, taip pat 
planuojamas kiekvieno BSP fondo lėšų 
paskirstymas, o ypač integruotų teritorinių 
investicijų panaudojimas, miestų tvaraus 
vystymosi ir bendrų veiksmų planai. 

Or. en

Pakeitimas 818
László Surján
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) visapusiškas vietos veikėjų, naudos 
gavėjų ir galimų partnerių gebėjimų, 
susijusių su projektų, grindžiamų 
konkrečiais tam tikros teritorijos 
poreikiais, rengimu ir įgyvendinimu, 
stiprinimo planavimas. 

Or. en

Pakeitimas 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato vietos plėtros 
strategijų atrankos kriterijus. Atrankos 
kriterijai gali būti nustatyti konkretiems 
fondams taikomose taisyklėse.

2. Valstybės narės, pagal 4 straipsnio 
4 dalyje ir 5 straipsnyje nustatytus 
principus bendradarbiaudamos su vietos 
ar regiono valdžios institucijomis, nustato 
vietos plėtros strategijų atrankos kriterijus. 
Atrankos kriterijai gali būti nustatyti 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse.

Or. fr

Pakeitimas 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato vietos plėtros 
strategijų atrankos kriterijus. Atrankos 

2. Valstybės narės nustato vietos tvarios
plėtros strategijų atrankos kriterijus. 
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kriterijai gali būti nustatyti konkretiems 
fondams taikomose taisyklėse.

Atrankos kriterijai gali būti nustatyti 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse. 

Or. en

Pakeitimas 821
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vietos plėtros strategijas atrenka 
programų vadovaujančiųjų institucijų tuo 
tikslu sudarytas komitetas.

3. Vietos plėtros strategijas atrenka 
programų vadovaujančiųjų institucijų tuo 
tikslu sudarytas komitetas, o šio komiteto 
nariai yra 5 straipsnyje nurodyti 
partneriai, visų pirma socialiniai 
partneriai. 

Or. en

Pakeitimas 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vietos plėtros strategijas atrenka 
programų vadovaujančiųjų institucijų tuo 
tikslu sudarytas komitetas.

3. Vietos tvarios plėtros strategijas atrenka 
programų vadovaujančiųjų institucijų tuo 
tikslu sudarytas komitetas. Šiame komitete 
tinkamai atstovaujama 5 straipsnyje 
nurodytiems partneriams. 

Or. en

Pakeitimas 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Vietos tvarios plėtros strategijų, 
parengtų ir įgyvendinamų esamų vietos 
veiklos grupių, atranka ir tvirtinimas 
baigiami ne vėliau kaip iki 2015 m. 
gruodžio 31 d., o vietos plėtros strategijų, 
pateiktų naujai įsteigtų vietos veiklos 
grupių, atranka ir tvirtinimas baigiami ne 
vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d. 

Or. en

Pakeitimas 824
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sprendime dėl vietos plėtros strategijos 
patvirtinimo vadovaujančioji institucija 
nustato asignavimus iš kiekvieno BSP 
fondo. Sprendime taip pat nurodomos už 
atitinkamų programų įgyvendinimą 
atsakingų institucijų funkcijos 
įgyvendinant visas su strategija susijusias 
užduotis.

5. Sprendime dėl vietos plėtros strategijos 
patvirtinimo vadovaujančioji institucija 
nustato asignavimus iš kiekvieno BSP 
fondo. Sprendime taip pat nurodomos už 
atitinkamų programų įgyvendinimą 
atsakingų vietos institucijų funkcijos 
įgyvendinant visas su strategija susijusias 
užduotis.

Or. fr

Pakeitimas 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sprendime dėl vietos plėtros strategijos 
patvirtinimo vadovaujančioji institucija 
nustato asignavimus iš kiekvieno BSP 
fondo. Sprendime taip pat nurodomos už 
atitinkamų programų įgyvendinimą 
atsakingų institucijų funkcijos 
įgyvendinant visas su strategija susijusias 
užduotis. 

5. Sprendime dėl vietos tvarios plėtros 
strategijos patvirtinimo vadovaujančioji 
institucija nustato asignavimus iš kiekvieno 
BSP fondo. Sprendime taip pat nurodomos 
už atitinkamų programų įgyvendinimą 
atsakingų institucijų funkcijos 
įgyvendinant visas su strategija susijusias 
užduotis. 

Or. en

Pakeitimas 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
susijusius su teritorijos ir gyventojų, 
kuriems, kaip nustatyta 1 dalies a punkte, 
taikoma strategija, apibrėžtimi.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Priimti deleguotuosius aktus, susijusius su teritorijos ir gyventojų, kuriems taikoma strategija, 
apibrėžtimi, būtų netikslinga; paprastai už tokias užduotis, kurioms atlikti reikalingos 
išsamios su tam tikra vietove susijusios žinios, yra atsakingos vietos ir regionų valdžios 
institucijos. 

Pakeitimas 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
susijusius su teritorijos ir gyventojų, 
kuriems, kaip nustatyta 1 dalies a punkte, 
taikoma strategija, apibrėžtimi.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 828
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
susijusius su teritorijos ir gyventojų, 
kuriems, kaip nustatyta 1 dalies a punkte,
taikoma strategija, apibrėžtimi.

6. Pagal Europos Komisijos priimtas 
nuostatas, teritorijos ir gyventojų, kuriems 
taikoma vietos plėtros strategija, apibrėžtį 
nustato už teritorinio lygmens 
programavimą atsakingos valdžios 
institucijos, nes jos gali tinkamiau tai 
padaryti atsižvelgdamos į vietos socialines 
ir ekonomines sąlygas.

Or. it

Pagrindimas

Taikant metodą LEADER, kai vadovaujančiosios institucijos gali pasirinkti mažiausią 
teritoriją ir mažiausią plotą, būtų gerai nurodyti, kad EB nustato bendrąją taisyklę, kuri turi 
būti pritaikoma atsižvelgiant į skirtingas regionų ir vietos realijas ir griežtai vadovaujantis 
subsidiarumo principu.

Pakeitimas 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa



PE491.054v01-00 26/158 AM\903903LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vietos veiklos grupės planuoja ir 
įgyvendina vietos plėtros strategijas. 

Vietos veiklos grupės planuoja ir 
įgyvendina vietos tvarios plėtros 
strategijas. 

Or. en

Pakeitimas 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato vietos veiklos 
grupių ir už atitinkamų programų 
įgyvendinimą atsakingų institucijų 
funkcijas įgyvendinant visas su strategija 
susijusias užduotis.

Valstybės narės pagal 4 straipsnio 4 dalyje 
apibrėžtą procedūrą nustato vietos veiklos 
grupių ir už atitinkamų programų 
įgyvendinimą atsakingų institucijų 
funkcijas įgyvendinant visas su strategija 
susijusias užduotis.

Or. fr

Pakeitimas 831
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad vietos veiklos grupės iš grupės išrinktų 
vieną pagrindinį partnerį, atsakingą už 
administracinius ir finansinius reikalus, 
arba sudarytų teisiškai įformintą bendrą 
struktūrą. 

2. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad vietos veiklos grupės iš grupės išrinktų 
vieną vietos valdžios instituciją, atsakingą 
už administracinius ir finansinius reikalus, 
arba sudarytų teisiškai įformintą bendrą 
viešąją struktūrą. Bet kuriuo atveju 
vadovaujančioji institucija turėtų imtis 
priemonių, kad būtų įvertinta paskirto 
pagrindinio partnerio ar sudarytos 
bendros struktūros kompetencija projekto 
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ir programos valdymo srityje. 

Or. en

Pakeitimas 832
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad vietos veiklos grupės iš grupės išrinktų 
vieną pagrindinį partnerį, atsakingą už 
administracinius ir finansinius reikalus, 
arba sudarytų teisiškai įformintą bendrą 
struktūrą.

2. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad vietos veiklos grupės iš grupės išrinktų 
vieną pagrindinę vietos instituciją, 
atsakingą už administracinius ir finansinius 
reikalus, arba sudarytų teisiškai įformintą 
viešąją bendrą struktūrą.

Or. fr

Pakeitimas 833
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad vietos veiklos grupės iš grupės išrinktų 
vieną pagrindinį partnerį, atsakingą už 
administracinius ir finansinius reikalus, 
arba sudarytų teisiškai įformintą bendrą 
struktūrą.

2. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad vietos veiklos grupės iš grupės išrinktų 
vieną vietos valdžios instituciją, atsakingą 
už administracinius ir finansinius reikalus, 
arba sudarytų teisiškai įformintą bendrą 
viešąją struktūrą. 

Or. en

Pakeitimas 834
Ramona Nicole Mănescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 30 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) stiprinti vietos subjektų pajėgumus 
rengti ir įgyvendinti veiksmus; 

(a) stiprinti vietos subjektų pajėgumus 
rengti ir įgyvendinti veiksmus bei aktyviai 
skatinti jų gebėjimų ir įgūdžių projektų ir 
programų valdymo srityje įsisavinimą; 

Or. en

Pakeitimas 835
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 30 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) rengti nediskriminuojančią ir skaidrią 
veiksmų atrankos procedūrą ir kriterijus, 
kad būtų išvengta interesų konflikto ir 
užtikrinta, kad ne mažiau kaip 50 proc. 
balsų priimant sprendimus dėl atrankos 
tektų ne viešojo sektoriaus partneriams, 
suteikiama galimybė skųsti sprendimus dėl 
atrankos ir leidžiama atranką vykdyti 
rašytine tvarka; 

(b) rengti nediskriminuojančią ir skaidrią 
veiksmų atrankos procedūrą ir kriterijus, 
kad būtų išvengta interesų konflikto ir 
užtikrinta, kad ne mažiau kaip 50 proc. 
balsų priimant sprendimus dėl atrankos 
tektų ne viešojo sektoriaus partneriams 
(privatiems subjektams ir asociacijoms), 
suteikiama galimybė skųsti sprendimus dėl 
atrankos ir leidžiama atranką vykdyti 
rašytine tvarka; 

Or. en

Pakeitimas 836
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 30 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) rengti nediskriminuojančią ir skaidrią 
veiksmų atrankos procedūrą ir kriterijus, 
kad būtų išvengta interesų konflikto ir 

(b) rengti nediskriminuojančią ir skaidrią 
veiksmų atrankos procedūrą ir kriterijus, 
kad būtų išvengta interesų konflikto ir 
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užtikrinta, kad ne mažiau kaip 50 proc.
balsų priimant sprendimus dėl atrankos 
tektų ne viešojo sektoriaus partneriams, 
suteikiama galimybė skųsti sprendimus dėl 
atrankos ir leidžiama atranką vykdyti 
rašytine tvarka;

užtikrinta, kad ne mažiau kaip 40 proc.
balsų priimant sprendimus dėl atrankos 
tektų ne viešojo ar savanoriškos veiklos
sektoriaus partneriams, suteikiama 
galimybė skųsti sprendimus dėl atrankos ir 
leidžiama atranką vykdyti rašytine tvarka;

Or. fr

Pakeitimas 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 30 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) rengti nediskriminuojančią ir skaidrią 
veiksmų atrankos procedūrą ir kriterijus, 
kad būtų išvengta interesų konflikto ir 
užtikrinta, kad ne mažiau kaip 50 proc. 
balsų priimant sprendimus dėl atrankos 
tektų ne viešojo sektoriaus partneriams, 
suteikiama galimybė skųsti sprendimus dėl 
atrankos ir leidžiama atranką vykdyti 
rašytine tvarka; 

(b) rengti lyčių lygybės principu 
grindžiamą, nediskriminuojančią ir 
skaidrią veiksmų atrankos procedūrą ir 
kriterijus, kad būtų išvengta interesų 
konflikto ir užtikrinta, kad ne mažiau kaip 
50 proc. balsų priimant sprendimus dėl 
atrankos tektų ne viešojo sektoriaus 
partneriams, suteikiama galimybė skųsti 
sprendimus dėl atrankos ir leidžiama 
atranką vykdyti rašytine tvarka; 

Or. en

Pakeitimas 838
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 30 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) rengti nediskriminuojančią ir skaidrią 
veiksmų atrankos procedūrą ir kriterijus, 
kad būtų išvengta interesų konflikto ir 
užtikrinta, kad ne mažiau kaip 50 proc.
balsų priimant sprendimus dėl atrankos 

(b) rengti nediskriminuojančią ir skaidrią 
veiksmų atrankos procedūrą ir kriterijus, 
kad būtų išvengta interesų konflikto ir 
užtikrinta, kad ne mažiau kaip 40 proc.
balsų priimant sprendimus dėl atrankos 
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tektų ne viešojo sektoriaus partneriams, 
suteikiama galimybė skųsti sprendimus dėl 
atrankos ir leidžiama atranką vykdyti 
rašytine tvarka;

tektų ne viešojo sektoriaus partneriams 
(privatiems subjektams ir asociacijoms), 
suteikiama galimybė skųsti sprendimus dėl 
atrankos ir leidžiama atranką vykdyti 
rašytine tvarka; 

Or. en

Pakeitimas 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 30 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atrenkant veiksmus ir išdėstant juos 
pagal prioritetus, pagal jų indėlį į 
strategijos uždavinių ir tikslų 
įgyvendinimą, užtikrinti derėjimą su vietos 
plėtros strategija;

(c) atrenkant veiksmus ir išdėstant juos 
pagal prioritetus, pagal jų indėlį į 
strategijos uždavinių ir tikslų 
įgyvendinimą, užtikrinti derėjimą su vietos 
tvarios plėtros strategija; 

Or. en

Pakeitimas 840
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 30 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atrenkant veiksmus ir išdėstant juos 
pagal prioritetus, pagal jų indėlį į 
strategijos uždavinių ir tikslų 
įgyvendinimą, užtikrinti derėjimą su vietos 
plėtros strategija; 

(c) atrenkant veiksmus bei tinkamas 
finansuoti investicijas ir išdėstant juos 
pagal prioritetus, pagal jų indėlį į 
strategijos uždavinių, veiksmų plano ir 
tikslų įgyvendinimą, užtikrinti vietos 
plėtros strategijos įgyvendinimą; 

Or. pt
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Pagrindimas

Būtina pabrėžti, jog pagrindinė vietos veiklos grupių (VVG) funkcija yra užtikrinti, kad ši 
vietos plėtros strategija būtų įgyvendinta ir kad priimta strategija nebūtų nuolat keičiama. 
VVG tikslas yra nustatyti tinkamas finansuoti investicijas ir veiksmų planą, kad būtų 
užtikrintas kuo geresnis priimtos strategijos įgyvendinimas.

Pakeitimas 841
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 31 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) parengiamosios paramos sąnaudas; (a) parengiamosios paramos ir vietos 
plėtros strategijų parengimo sąnaudas; 

Or. pt

Pagrindimas

Turi būti finansuojamos visos vietos plėtros strategijų parengimo išlaidos, įskaitant tyrimus, 
projektus, strateginę analizę ir visas investicijas, padarytas siekiant nustatyti strategiją, kuri 
būtų tinkamai įgyvendinta. 

Pakeitimas 842
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 31 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) vietos subjektų gebėjimų didinimas 
bei mokymai programų planavimo, 
projektavimo ir įgyvendinimo srityje. 

Or. en

Pakeitimas 843
Jens Nilsson
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BSP fondai gali būti naudojami 
finansinėms priemonėms pagal programas 
remti, įskaitant atvejus, kai finansinės 
priemonės įgyvendinamos per fondų 
fondus, kai norima padėti pasiekti 
konkrečius prioriteto tikslus, remiantis 
ex ante vertinimu, per kurį nustatytas 
rinkos nepakankamumas, nepakankamai 
optimali investavimo aplinka arba 
investavimo poreikiai.

Fondai, kuriems taikomas BNR, gali būti 
naudojami finansinėms priemonėms pagal 
programas remti, įskaitant atvejus, kai 
finansinės priemonės įgyvendinamos per 
fondų fondus, kai norima padėti pasiekti 
konkrečius prioriteto tikslus, remiantis 
ex ante vertinimu, atliktu laikantis XX 
priede nustatytų taisyklių, per kurį 
nustatytas rinkos nepakankamumas, 
nepakankamai optimali investavimo 
aplinka arba investavimo poreikiai. 
Valstybės narės turėtų palengvinti 
naudojimąsi finansinėmis priemonėmis. 

Or. xm

Pagrindimas

Valstybės narės turi stengtis pašalinti administracines ir teisines finansinių priemonių 
panaudojimo kliūtis. Dabartinėmis aplinkybėmis kai kurie Europos regionai negali 
pasinaudoti finansinėmis priemonėmis, taip pat ir tomis, kurias siūlo struktūriniai fondai. Tai 
savaime kliudo naudoti lėšas veiksmingiausiu būdu.

Pakeitimas 844
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BSP fondai gali būti naudojami 
finansinėms priemonėms pagal programas 
remti, įskaitant atvejus, kai finansinės 
priemonės įgyvendinamos per fondų 
fondus, kai norima padėti pasiekti 
konkrečius prioriteto tikslus, remiantis 
ex ante vertinimu, per kurį nustatytas
rinkos nepakankamumas, nepakankamai 
optimali investavimo aplinka arba 
investavimo poreikiai. 

Fondai, kuriems taikomas BNR, gali būti 
naudojami finansinėms priemonėms pagal 
programas remti, įskaitant atvejus, kai 
finansinės priemonės įgyvendinamos per 
fondų fondus, kai norima padėti pasiekti 
teminius ir konkrečius prioriteto tikslus, 
remiantis ex ante vertinimu, per kurį rasta 
duomenų apie rinkos nepakankamumą, 
nepakankamai optimalią investavimo 
aplinką arba investavimo poreikius. 



AM\903903LT.doc 33/158 PE491.054v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BSP fondai gali būti naudojami 
finansinėms priemonėms pagal programas 
remti, įskaitant atvejus, kai finansinės 
priemonės įgyvendinamos per fondų 
fondus, kai norima padėti pasiekti 
konkrečius prioriteto tikslus, remiantis 
ex ante vertinimu, per kurį nustatytas 
rinkos nepakankamumas, nepakankamai 
optimali investavimo aplinka arba 
investavimo poreikiai. 

BSP fondai gali būti naudojami 
finansinėms priemonėms pagal programas 
arba makroregioninės plėtros fondo 
programas remti, įskaitant atvejus, kai 
tokios makroregioninės plėtros fondo 
programos įgyvendinamos per fondų 
fondus, kai norima padėti pasiekti 
konkrečius prioriteto tikslus, remiantis 
ex ante vertinimu, per kurį nustatytas 
rinkos nepakankamumas, nepakankamai 
optimali investavimo aplinka arba 
investavimo poreikiai. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 846
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BSP fondai gali būti naudojami 
finansinėms priemonėms pagal programas 
remti, įskaitant atvejus, kai finansinės 
priemonės įgyvendinamos per fondų 
fondus, kai norima padėti pasiekti 
konkrečius prioriteto tikslus, remiantis 
ex ante vertinimu, per kurį nustatytas 
rinkos nepakankamumas, nepakankamai 

BSP fondai gali būti naudojami 
finansinėms priemonėms pagal programas 
remti, įskaitant atvejus, kai finansinės 
priemonės įgyvendinamos per fondų 
fondus, kai norima padėti pasiekti 
konkrečius prioriteto tikslus.
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optimali investavimo aplinka arba 
investavimo poreikiai. 

Or. en

Pakeitimas 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinės priemonės gali būti derinamos 
su dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis arba garantinio mokesčio 
subsidijomis. Tokiu atveju turi būti 
tvarkoma atskira kiekvienos finansavimo 
formos apskaita.

Finansinės priemonės gali būti derinamos 
su dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis arba garantinio mokesčio 
subsidijomis.

Or. de

Pakeitimas 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinės priemonės gali būti derinamos 
su dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis arba garantinio mokesčio 
subsidijomis. Tokiu atveju turi būti 
tvarkoma atskira kiekvienos finansavimo 
formos apskaita.

Finansinės priemonės gali būti derinamos 
su dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis, mikrokreditais arba 
garantinio mokesčio subsidijomis. Tokiu 
atveju turi būti tvarkoma atskira kiekvienos 
finansavimo formos apskaita. 

Or. en

Pakeitimas 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 32 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 142 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių ex ante vertinimo, 
galutiniams paramos gavėjams 
dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis, garantinio mokesčio 
subsidijomis ir finansinėmis priemonėmis 
teikiamos paramos derinimo, papildomos 
konkrečios išlaidų tinkamumo finansuoti 
taisyklės bei taisyklės, kuriose nurodomos 
veiklos, kurios negalima remti naudojant 
finansines priemones, rūšys.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 32 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 142 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių ex ante vertinimo, 
galutiniams paramos gavėjams 
dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis, garantinio mokesčio 
subsidijomis ir finansinėmis priemonėmis 
teikiamos paramos derinimo, papildomos 
konkrečios išlaidų tinkamumo finansuoti 
taisyklės bei taisyklės, kuriose nurodomos 
veiklos, kurios negalima remti naudojant 
finansines priemones, rūšys.

Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
vienodas finansinių priemonių ex ante
vertinimo sąlygas. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 143 dalies 3 dalyje 
nustatytą tikrinimo procedūrą.

Or. de
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Pagrindimas

Išbraukiama, nes jau pakankamai aišku iš 2 dalies. Reikalavimams pagalbos teisės požiūriu 
tai poveikio nedaro. Kyla nemažos biurokratinės naštos pavojus negaunant jokios papildomos 
naudos. Siekiant teisinio tikrumo, dėl ex ante vertinimo turėtų būti priimami ne deleguotieji 
aktai, o nustatomos taisyklės įgyvendinimo reglamente. Išbraukiamas Komisijos įgaliojimas 
dėl paramos derinimo, nes tai pakankamai reglamentuota pagalbos taisyklėse. Išvengiama 
specialios teisės finansinėms priemonėms. Kitos taisyklės nustatytos 35a straipsnyje.

Pakeitimas 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 32 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 142 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių ex ante vertinimo, 
galutiniams paramos gavėjams 
dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis, garantinio mokesčio 
subsidijomis ir finansinėmis priemonėmis 
teikiamos paramos derinimo, papildomos 
konkrečios išlaidų tinkamumo finansuoti 
taisyklės bei taisyklės, kuriose nurodomos 
veiklos, kurios negalima remti naudojant 
finansines priemones, rūšys. 

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių ex ante vertinimo, 
galutiniams paramos gavėjams 
dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis, garantinio mokesčio 
subsidijomis, mikrokreditais ir 
finansinėmis priemonėmis teikiamos 
paramos derinimo, papildomos konkrečios 
išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės bei 
taisyklės, kuriose nurodomos veiklos, 
kurios negalima remti naudojant finansines 
priemones, rūšys. 

Or. en

Pakeitimas 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ne šiame skyriuje nurodytos taisyklės 
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taikomos tik veiksmui ar finansinei 
priemonei, kuriai suteikiama parama.

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama, kad ne šiame skyriuje nurodytos normos neskirtos galutiniam paramos gavėjui 
(pavyzdžiui, dėl neatitikimų, projektų, iš kurių gaunamos pajamos, veiksmų tvarumo).

Pakeitimas 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įnašai natūra pagal finansines priemones 
nėra tinkamos finansuoti išlaidos, išskyrus 
įnašus žeme arba nekilnojamuoju turtu tais 
atvejais, kai investicijų tikslas yra remti 
miestų plėtrą arba miestų atgaivinimą ir kai 
žemė arba nekilnojamasis turtas yra 
investicijos dalis. Šie įnašai žeme arba 
nekilnojamuoju turtu yra tinkami 
finansuoti, jei įvykdomos 59 straipsnyje 
nustatytos sąlygos.

3. Įnašai natūra pagal finansines priemones 
nėra tinkamos finansuoti išlaidos, išskyrus 
įnašus žeme arba nekilnojamuoju turtu tais 
atvejais, kai investicijų tikslas yra remti 
miestų plėtrą arba miestų atgaivinimą ir kai 
žemė arba nekilnojamasis turtas yra 
investicijos dalis. Šie įnašai žeme arba 
nekilnojamuoju turtu yra tinkami 
finansuoti, jei įvykdomos 59 straipsnyje 
nustatytos sąlygos, neatsižvelgiant į 
59 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytas 
ribines vertes.

Or. de

Pagrindimas

Kalbant apie nekilnojamojo turto kainas didmiesčiuose, tai yra ekonomiškai nerealistiškas 
požiūris.

Pakeitimas 854
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a punkte nurodytoms 
finansinėms priemonėms taikoma 
Finansinio reglamento VIII antraštinė dalis. 
BSP fondų įnašai, skirti 1 dalies a punkte 
nurodytoms finansinėms priemonėms, 
tvarkomi atskirose sąskaitose ir naudojami, 
laikantis atitinkamo BSP fondo nustatytų 
tikslų, veiksmams ir galutiniams paramos 
gavėjams remti pagal programą arba 
programas, remiantis kuria arba kuriomis 
tie įnašai buvo skirti. 

2. 1 dalies a punkte nurodytoms 
finansinėms priemonėms taikoma 
Finansinio reglamento VIII antraštinė dalis. 
Fondų, kuriems taikomas BNR, įnašai, 
skirti 1 dalies a punkte nurodytoms 
finansinėms priemonėms, tvarkomi 
atskirose sąskaitose ir naudojami, laikantis 
atitinkamo fondo, kuriam taikomas BNR,
nustatytų tikslų, veiksmams ir galutiniams 
paramos gavėjams remti pagal programą 
arba programas, remiantis kuria arba 
kuriomis tie įnašai buvo skirti. 

Or. en

Pakeitimas 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a punkte nurodytoms 
finansinėms priemonėms taikoma 
Finansinio reglamento VIII antraštinė dalis. 
BSP fondų įnašai, skirti 1 dalies a punkte 
nurodytoms finansinėms priemonėms, 
tvarkomi atskirose sąskaitose ir naudojami, 
laikantis atitinkamo BSP fondo nustatytų 
tikslų, veiksmams ir galutiniams paramos 
gavėjams remti pagal programą arba
programas, remiantis kuria arba kuriomis 
tie įnašai buvo skirti. 

2. 1 dalies a punkte nurodytoms 
finansinėms priemonėms taikoma 
Finansinio reglamento VIII antraštinė dalis. 
BSP fondų įnašai, skirti 1 dalies a punkte 
nurodytoms finansinėms priemonėms, 
tvarkomi atskirose sąskaitose ir naudojami, 
laikantis atitinkamo BSP fondo nustatytų 
tikslų, veiksmams ir galutiniams paramos 
gavėjams remti pagal programą, programas
arba makroregioninės plėtros fondo 
programą, remiantis kuria arba kuriomis 
tie įnašai buvo skirti. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.
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Pakeitimas 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 142 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
konkrečios taisyklės dėl tam tikrų b 
punkte nurodytų finansinių priemonių 
rūšių ir produktų, kurie gali būti sukurti 
naudojant tas priemones.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kyla pavojus, kad bus priimamos ribojamosios ir iš anksto nenumatomos nuostatos. Produktų 
atveju reikalingas kuo didesnis lankstumas.

Pakeitimas 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 142 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
konkrečios taisyklės dėl tam tikrų b 
punkte nurodytų finansinių priemonių 
rūšių ir produktų, kurie gali būti sukurti 
naudojant tas priemones.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 142 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos
konkrečios taisyklės dėl tam tikrų b punkte 
nurodytų finansinių priemonių rūšių ir 
produktų, kurie gali būti sukurti naudojant 
tas priemones.

Komisija įgyvendinimo reglamentu 
nustato konkrečias taisykles dėl tam tikrų 
b punkte nurodytų finansinių priemonių 
rūšių ir produktų, kurie gali būti sukurti 
naudojant tas priemones.

Or. es

Pagrindimas

Dėl Komisijos galimybės priimti deleguotuosius aktus pagal JEREMIE priemonę per visą 
2014-2020 m. laikotarpį gali kilti netikrumas nustatant gaires ir procedūras, sulaikantis nuo 
dalyvavimo šioje iniciatyvoje. Manoma, kad siekiant skatinti projektus per JEREMIE 
priemonę turi būti nustatytos aiškios valdymo taisyklės ir paprastos kontrolės procedūros 
pačioje laikotarpio pradžioje.

Pakeitimas 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) investuoti į esamų arba naujų juridinių 
asmenų, taip pat finansuojamų kitų BSP 
fondų lėšomis, kurių paskirtis – įgyvendinti 
finansines priemones laikantis atitinkamų 
BSP fondų tikslų ir kurie imsis vykdyti 
įgyvendinimo užduotis, kapitalą; parama 
šioms investicijoms neviršiją sumų, 
reikalingų naujoms finansinėms 
priemonėms įgyvendinti, laikantis šio 
reglamento tikslų, arba

(a) investuoti į esamų arba naujų juridinių 
asmenų, taip pat finansuojamų kitų BSP 
fondų lėšomis, kurių paskirtis – įgyvendinti 
finansines priemones laikantis atitinkamų 
BSP fondų tikslų ir kurie imsis vykdyti 
įgyvendinimo užduotis, kapitalą; parama 
šioms investicijoms neviršija sumų, 
reikalingų finansinėms priemonėms 
įgyvendinti, laikantis šio reglamento tikslų, 
arba

Or. de

Pagrindimas

Turi būti galima remti ir esamas, ir naujas finansines priemones.
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Pakeitimas 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) investuoti į esamų arba naujų juridinių 
asmenų, taip pat finansuojamų kitų BSP 
fondų lėšomis, kurių paskirtis – įgyvendinti 
finansines priemones laikantis atitinkamų 
BSP fondų tikslų ir kurie imsis vykdyti 
įgyvendinimo užduotis, kapitalą; parama 
šioms investicijoms neviršiją sumų, 
reikalingų naujoms finansinėms 
priemonėms įgyvendinti, laikantis šio 
reglamento tikslų, arba 

(a) investuoti į esamų arba naujų juridinių 
asmenų, taip pat finansuojamų kitų BSP 
fondų ar kitų ES priemonių lėšomis, kurių 
paskirtis – įgyvendinti finansines 
priemones laikantis atitinkamų BSP fondų 
tikslų ir kurie imsis vykdyti įgyvendinimo 
užduotis, kapitalą; parama šioms 
investicijoms neviršija sumų, reikalingų 
naujoms finansinėms priemonėms 
įgyvendinti, laikantis šio reglamento tikslų, 
arba 

Or. en

Pakeitimas 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos finansavimo 
sutarčių, subjektų, kuriems patikėta 
vykdyti įgyvendinimo užduotis, funkcijų ir 
pareigų, valdymo sąnaudų ir mokesčių 
taisyklės.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 142 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos finansavimo sutarčių, 
subjektų, kuriems patikėta vykdyti 
įgyvendinimo užduotis, funkcijų ir pareigų, 
valdymo sąnaudų ir mokesčių taisyklės.

Komisija įgyvendinimo reglamentu 
nustato konkrečias finansavimo sutarčių, 
subjektų, kuriems patikėta vykdyti 
įgyvendinimo užduotis, funkcijų ir pareigų, 
valdymo sąnaudų ir mokesčių taisykles.

Or. es

Pagrindimas

Dėl Komisijos galimybės priimti deleguotuosius aktus pagal JEREMIE priemonę per visą 
2014-2020 m. laikotarpį gali kilti netikrumas nustatant gaires ir procedūras, sulaikantis nuo 
dalyvavimo šioje iniciatyvoje. Manoma, kad siekiant skatinti projektus per JEREMIE 
priemonę turi būti nustatytos aiškios valdymo taisyklės ir paprastos kontrolės procedūros 
pačioje laikotarpio pradžioje.

Pakeitimas 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 142 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos finansavimo sutarčių, 
subjektų, kuriems patikėta vykdyti 
įgyvendinimo užduotis, funkcijų ir pareigų, 
valdymo sąnaudų ir mokesčių taisyklės.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 142 
straipsnį priimti aktus, kuriuose nustatomos 
finansavimo sutarčių, subjektų, kuriems 
patikėta vykdyti įgyvendinimo užduotis, 
funkcijų ir pareigų, valdymo sąnaudų ir 
mokesčių taisyklės.

Or. es

Pakeitimas 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
finansavimo sutarčių, subjektų, kuriems 
patikėta vykdyti įgyvendinimo užduotis, 
funkcijų ir pareigų, valdymo sąnaudų ir 
mokesčių taisykles. Šie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 143 dalies 3 dalyje 
nustatytą tikrinimo procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

Sutinkame su Tarybos Teisės tarnybos argumentais, kad turi būti priimami ne deleguotieji 
aktai, kaip siūloma, o įgyvendinimo aktai.

Pakeitimas 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose 
nurodyti subjektai, įgyvendindami 
finansines priemones per fondų fondus, 
dalį įgyvendinimo užduočių gali patikėti 
vykdyti finansų tarpininkams, jeigu tie
subjektai savo atsakomybe užtikrina, kad
finansų tarpininkai atitinka Finansinio 
reglamento 57 straipsnyje ir 131 straipsnio 
1, 1a ir 3 dalyse nustatytus kriterijus. 
Finansų tarpininkai pasirenkami pagal 
atvirą, skaidrią, proporcingą ir 
nediskriminuojančią procedūrą, vengiant 
interesų konflikto.

5. 4 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose 
nurodyti subjektai, įgyvendindami 
finansines priemones per fondų fondus, 
dalį įgyvendinimo užduočių gali patikėti 
vykdyti finansų tarpininkams, jeigu tie 
finansų tarpininkai atitinka Finansinio 
reglamento 57 straipsnyje ir 131 straipsnio 
1, 1a ir 3 dalyse nustatytus kriterijus. 
Finansų tarpininkai pasirenkami pagal 
atvirą, skaidrią, proporcingą ir 
nediskriminuojančią procedūrą, vengiant 
interesų konflikto.

Or. de

Pagrindimas

Atsakomybė yra neapibrėžta teisinė sąvoka; nėra aiškumo dėl teisinių pasekmių.
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Pakeitimas 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 4 dalies b punkte nurodyti subjektai, 
kuriems patikėta vykdyti įgyvendinimo 
funkcijas, savo ir vadovaujančiosios 
institucijos vardu atidaro patikos sąskaitas. 
Tokiose patikos sąskaitose laikomas turtas 
valdomas pagal patikimo finansų valdymo 
principą, laikantis tinkamų rizikos 
ribojimo ir tinkamo likvidumo taisyklių.

6. 4 dalies b punkte nurodyti subjektai, 
kuriems patikėta vykdyti įgyvendinimo 
funkcijas, savo ir vadovaujančiosios 
institucijos vardu atidaro patikos sąskaitas 
ir atriboja finansinę priemonę kaip atskirą 
finansavimo bloką. Tokiu atveju, vykdant 
atskirą apskaitą, užtikrinamas naujai į 
finansinę priemonę investuotų lėšų 
(įskaitant veiksmų programos įnašą) ir 
pirmiau finansų įstaigos turėtų lėšų 
atskyrimas.

Or. de

Pagrindimas

Dėl kai kurių paramos bankų verslo modelių finansinių priemonių negalima parodyti per 
patikos sąskaitas. Reikėtų tęsti per dabartinį paramos teikimo laikotarpį pasiteisinusį metodą.

Pakeitimas 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios konkrečių 
reikalavimų, taikomų subjektų, kuriems 
patikėta vykdyti įgyvendinimo užduotis, 
valdomo turto perleidimui ir valdymui, 
taip pat turto valiutos konvertavimui tarp 
eurų ir nacionalinės valiutos, taisyklės.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Pažeidžiamas subsidiarumo principas. Reglamentuojamas vadovaujančiosios institucijos ir 
subjekto, kuriam patikėta vykdyti įgyvendinimo užduotis, santykis pagal finansavimo 
susitarimą.

Pakeitimas 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius
aktus, kuriuose nustatomos išsamios
konkrečių reikalavimų, taikomų subjektų, 
kuriems patikėta vykdyti įgyvendinimo 
užduotis, valdomo turto perleidimui ir 
valdymui, taip pat turto valiutos 
konvertavimui tarp eurų ir nacionalinės 
valiutos, taisyklės.

7. Komisija įgyvendinimo reglamentu 
nustato išsamias konkrečių reikalavimų, 
taikomų subjektų, kuriems patikėta vykdyti 
įgyvendinimo užduotis, valdomo turto 
perleidimui ir valdymui, taip pat turto 
valiutos konvertavimui tarp eurų ir 
nacionalinės valiutos, taisykles.

Or. es

Pagrindimas

Dėl Komisijos galimybės priimti deleguotuosius aktus pagal JEREMIE priemonę per visą 
2014–2020 m. laikotarpį gali kilti netikrumas nustatant gaires ir procedūras, sulaikantis nuo 
dalyvavimo šioje iniciatyvoje. Manoma, kad siekiant skatinti projektus per JEREMIE 
priemonę turi būti nustatytos aiškios valdymo taisyklės ir paprastos kontrolės procedūros 
pačioje laikotarpio pradžioje.

Pakeitimas 869
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios konkrečių 

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios konkrečių 
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reikalavimų, taikomų subjektų, kuriems 
patikėta vykdyti įgyvendinimo užduotis, 
valdomo turto perleidimui ir valdymui, taip 
pat turto valiutos konvertavimui tarp eurų 
ir nacionalinės valiutos, taisyklės. 

reikalavimų, taikomų subjektų, kuriems 
patikėta vykdyti įgyvendinimo užduotis, 
valdomo turto perleidimui ir valdymui, taip 
pat turto valiutos konvertavimui tarp eurų 
ir nacionalinės valiutos, taisyklės bei 
konkrečios sąlygos, kuriomis įnašai į kitas 
finansines priemones, nei fondai, kuriems 
taikomas BNR, gali būti laikomi 
nacionalinio bendro finansavimo lėšomis. 

Or. en

Pakeitimas 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios konkrečių 
reikalavimų, taikomų subjektų, kuriems 
patikėta vykdyti įgyvendinimo užduotis, 
valdomo turto perleidimui ir valdymui, taip 
pat turto valiutos konvertavimui tarp eurų 
ir nacionalinės valiutos, taisyklės.

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti aktus, kuriuose 
nustatomos išsamios konkrečių 
reikalavimų, taikomų subjektų, kuriems 
patikėta vykdyti įgyvendinimo užduotis, 
valdomo turto perleidimui ir valdymui, taip 
pat turto valiutos konvertavimui tarp eurų 
ir nacionalinės valiutos, taisyklės.

Or. es

Pakeitimas 871
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 64 straipsnį akredituotos įstaigos 
neatlieka veiksmų, kuriuos vykdant 
naudojamos pagal 33 straipsnio 1 dalies a 
punktą įgyvendintos finansinės 
priemonės, patikrų vietoje. Subjektai, 

Išbraukta.
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kuriems patikėta įgyvendinti tas 
finansines priemones, nuolat teikia toms 
akredituotoms įstaigoms kontrolės 
ataskaitas.

Or. de

Pakeitimas 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 64 straipsnį akredituotos įstaigos 
neatlieka veiksmų, kuriuos vykdant 
naudojamos pagal 33 straipsnio 1 dalies a 
punktą įgyvendintos finansinės priemonės, 
patikrų vietoje. Subjektai, kuriems patikėta 
įgyvendinti tas finansines priemones, 
nuolat teikia toms akredituotoms įstaigoms 
kontrolės ataskaitas.

1. Pagal 64 straipsnį akredituotos įstaigos 
neatlieka veiksmų, kuriuos vykdant 
naudojamos pagal 33 straipsnio 4 dalies b 
punkto i ir ii papunkčius įgyvendintos 
finansinės priemonės, patikrų vietoje. 
Subjektai, kuriems patikėta įgyvendinti tas 
finansines priemones, nuolat teikia toms 
akredituotoms įstaigoms kontrolės 
ataskaitas.

Or. de

Pagrindimas

Nesuteikiama privilegija ES lygmens finansinėms priemonėms, palyginti su valstybės 
kontroliuojamomis valstybių narių paramos įstaigomis.

Pakeitimas 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 64 straipsnį akredituotos įstaigos 
neatlieka veiksmų, kuriuos vykdant 
naudojamos pagal 33 straipsnio 1 dalies a 
punktą įgyvendintos finansinės priemonės, 
patikrų vietoje. Subjektai, kuriems patikėta 

1. Valdymo įstaigos neatlieka veiksmų, 
kuriuos vykdant naudojamos pagal 33 
straipsnio 1 dalies a punktą įgyvendintos 
finansinės priemonės, patikrų vietoje. 
Subjektai, kuriems patikėta įgyvendinti tas 
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įgyvendinti tas finansines priemones, 
nuolat teikia toms akredituotoms įstaigoms 
kontrolės ataskaitas.

finansines priemones, nuolat teikia toms 
akredituotoms įstaigoms kontrolės 
ataskaitas.

Or. es

Pakeitimas 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už programų auditą atsakingos įstaigos 
neatlieka veiksmų, kuriuos vykdant 
naudojamos pagal 33 straipsnio 1 dalies a 
punktą įgyvendintos finansinės priemonės, 
audito ir su tomis priemonėmis susijusių 
valdymo ir kontrolės sistemų audito. 
Audito institucijos, nurodytos 
susitarimuose dėl tų finansinių priemonių 
nustatymo, nuolat teikia už programų 
auditą atsakingoms įstaigoms kontrolės 
ataskaitas.

2. Už programų auditą atsakingos įstaigos 
neatlieka veiksmų, kuriuos vykdant 
naudojamos pagal 33 straipsnio 4 dalies b 
punkto i ir ii papunkčius įgyvendintos 
finansinės priemonės, audito ir su tomis 
priemonėmis susijusių valdymo ir 
kontrolės sistemų audito. Audito 
institucijos, nurodytos susitarimuose dėl tų 
finansinių priemonių nustatymo, nuolat 
teikia už programų auditą atsakingoms 
įstaigoms kontrolės ataskaitas.

Or. de

Pagrindimas

Nesuteikiama privilegija ES lygmens finansinėms priemonėms, palyginti su valstybės 
kontroliuojamomis valstybių narių paramos įstaigomis.

Pakeitimas 875
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Už programų auditą atsakingos 
institucijos auditus galutinių naudos 
gavėjų lygmeniu atlieka tik tada, kai 
negalima gauti patvirtinamųjų 
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dokumentų finansinės priemonės ar 
vadovaujančiosios institucijos lygmeniu 
arba nepakankamos kontrolės ir 
patikrinimų atvejais, taip pat iškilus 
pagrįstoms abejonėms, kad dokumentuose 
neatspindima realiai per finansinę 
priemonę teikiama parama. 

Or. en

Pakeitimas 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl pagal 33 straipsnio 1 dalies a punktą 
ir 33 straipsnio 4 dalies b punkto i, ii ir iii 
papunkčius įgyvendinamų finansinių 
priemonių valdymo ir kontrolės tvarkos.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl pagal 33 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
33 straipsnio 4 dalies b punkto i, ii ir iii 
papunkčius įgyvendinamų finansinių 
priemonių valdymo ir kontrolės tvarkos.

3. Komisija įgyvendinimo reglamentu 
nustato pagal 33 straipsnio 1 dalies a 
punktą ir 33 straipsnio 4 dalies b punkto i, 
ii ir iii papunkčius įgyvendinamų 
finansinių priemonių valdymo ir kontrolės 
tvarką.

Or. es
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Pakeitimas 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl pagal 33 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
33 straipsnio 4 dalies b punkto i, ii ir iii 
papunkčius įgyvendinamų finansinių 
priemonių valdymo ir kontrolės tvarkos.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti įgyvendinimo aktus 
dėl pagal 33 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
33 straipsnio 4 dalies b punkto i, ii ir iii 
papunkčius įgyvendinamų finansinių 
priemonių valdymo ir kontrolės tvarkos.

Or. es

Pakeitimas 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
taisykles dėl pagal 33 straipsnio 1 dalies a 
punktą ir 33 straipsnio 4 dalies b punkto i, 
ii ir iii papunkčius įgyvendinamų 
finansinių priemonių valdymo ir 
kontrolės tvarkos. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 143 dalies 3 dalyje 
nustatytą tikrinimo procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

Sutinkame su Tarybos Teisės tarnybos argumentais, kad turi būti priimami ne deleguotieji 
aktai, kaip siūloma, o įgyvendinimo aktai.
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Pakeitimas 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 35 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokėjimo prašymai, įskaitant finansinių 
priemonių išlaidas

Mokėjimo prašymai, susiję su finansinių 
priemonių išlaidomis

Or. de

Pagrindimas

Priešingu atveju neaišku, ar tai nesusiję su 121 straipsniu.

Pakeitimas 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokėjimo prašyme dėl finansinių 
priemonių, nurodytų 33 straipsnio 1 dalies 
a punkte, pateikiama ir atskirai nurodoma 
visa pagal finansinę priemonę sumokėtos 
paramos suma.

1. Mokėjimo prašyme dėl finansinių 
priemonių pateikiama ir atskirai nurodoma 
visa pagal finansinę priemonę sumokėtos 
paramos suma.

Or. de

Pagrindimas

Sutaupoma refinansavimo išlaidų nacionalinio bendro finansavimo atveju. Plg. 2011 m. 
gegužės 15 d. aukšto lygio atstovų grupės rekomendacijas.

Pakeitimas 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 35 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 33 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytų finansinių priemonių, 
įgyvendintų pagal 33 straipsnio 4 dalies a 
ir b punktus, atveju į mokėjimo prašyme 
nurodomą visą tinkamų finansuoti išlaidų 
sumą įtraukiama ir atskirai nurodoma 
visa finansinei priemonei sumokėtos arba 
numatomos sumokėti paramos suma, 
skirta investicijoms į galutinį paramos 
gavėją per iš anksto nustatytą ne ilgesnį 
kaip dvejų metų laikotarpį, įskaitant 
valdymo sąnaudas arba mokesčius.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiama, nes papildomai atsiranda nereikalinga administracinė našta ir suvaržomas 
finansinių priemonių, kurios iš pat pradžių nukreiptos į išlaidas, mokamas galutiniam 
paramos gavėjui, lankstumas.

Pakeitimas 883
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 33 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytų finansinių priemonių, 
įgyvendintų pagal 33 straipsnio 4 dalies a 
ir b punktus, atveju į mokėjimo prašyme 
nurodomą visą tinkamų finansuoti išlaidų 
sumą įtraukiama ir atskirai nurodoma 
visa finansinei priemonei sumokėtos arba 
numatomos sumokėti paramos suma, 
skirta investicijoms į galutinį paramos 
gavėją per iš anksto nustatytą ne ilgesnį 
kaip dvejų metų laikotarpį, įskaitant 
valdymo sąnaudas arba mokesčius.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 884
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 33 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų 
finansinių priemonių, įgyvendintų pagal 33 
straipsnio 4 dalies a ir b punktus, atveju į 
mokėjimo prašyme nurodomą visą tinkamų 
finansuoti išlaidų sumą įtraukiama ir 
atskirai nurodoma visa finansinei 
priemonei sumokėtos arba numatomos 
sumokėti paramos suma, skirta 
investicijoms į galutinį paramos gavėją per 
iš anksto nustatytą ne ilgesnį kaip dvejų
metų laikotarpį, įskaitant valdymo 
sąnaudas arba mokesčius.

2. 33 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų 
finansinių priemonių, įgyvendintų pagal 33 
straipsnio 4 dalies a ir b punktus, atveju į 
mokėjimo prašyme nurodomą visą tinkamų 
finansuoti išlaidų sumą įtraukiama ir 
atskirai nurodoma visa finansinei 
priemonei sumokėtos arba numatomos 
sumokėti paramos suma, skirta 
investicijoms į galutinį paramos gavėją per 
iš anksto nustatytą ne ilgesnį kaip trejų
metų laikotarpį, įskaitant valdymo 
sąnaudas arba mokesčius.

Or. de

Pagrindimas

Naujoviškoms finansinėms priemonėms reikalingas tam tikras pradinis laiko tarpas, kol jos 
pradeda veikti. Be to, joms daro poveikį rinkos svyravimai, kurių negalima numatyti rengiant 
veiksmų programas, o tai daro didelę įtaką metinio lėšų „nutekėjimo“ dydžiui. Į tai reikia 
atsižvelgti pailginus laikotarpį, siekiant užtikrinti pakankamą lankstumą ir visišką lėšų 
panaudojimą.

Pakeitimas 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 33 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų 
finansinių priemonių, įgyvendintų pagal 33 
straipsnio 4 dalies a ir b punktus, atveju į 
mokėjimo prašyme nurodomą visą tinkamų 
finansuoti išlaidų sumą įtraukiama ir 

2. 33 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų 
finansinių priemonių, įgyvendintų pagal 33 
straipsnio 4 dalies a ir b punktus, atveju į 
mokėjimo prašyme nurodomą visą tinkamų 
finansuoti išlaidų sumą įtraukiama ir 
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atskirai nurodoma visa finansinei 
priemonei sumokėtos arba numatomos 
sumokėti paramos suma, skirta 
investicijoms į galutinį paramos gavėją per 
iš anksto nustatytą ne ilgesnį kaip dvejų
metų laikotarpį, įskaitant valdymo 
sąnaudas arba mokesčius.

atskirai nurodoma visa finansinei 
priemonei sumokėtos arba numatomos 
sumokėti paramos suma, skirta 
investicijoms į galutinį paramos gavėją per 
iš anksto nustatytą ne ilgesnį kaip ketverių
metų laikotarpį, įskaitant valdymo 
sąnaudas arba mokesčius.

Or. es

Pagrindimas

Dvejų metų laikotarpis finansinių priemonių naudojimui nuo jų aktyvinimo yra pernelyg 
ribotas, nes šių priemonių gyvavimo laikas yra ilgesnis (pavyzdžiui, rizikos kapitalo fondui 
vidurkis yra ketveri metai investuoti ir ketveri metai panaikinti investicijoms). Termino 
netaikymas ES lygiu sukurtoms finansinėms priemonėms laikomas diskriminaciniu.

Pakeitimas 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 33 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų 
finansinių priemonių, įgyvendintų pagal 33 
straipsnio 4 dalies a ir b punktus, atveju į 
mokėjimo prašyme nurodomą visą tinkamų 
finansuoti išlaidų sumą įtraukiama ir 
atskirai nurodoma visa finansinei 
priemonei sumokėtos arba numatomos 
sumokėti paramos suma, skirta 
investicijoms į galutinį paramos gavėją per 
iš anksto nustatytą ne ilgesnį kaip dvejų 
metų laikotarpį, įskaitant valdymo 
sąnaudas arba mokesčius.

2. 33 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų 
finansinių priemonių, įgyvendintų pagal 33 
straipsnio 4 dalies a ir b punktus, atveju į 
mokėjimo prašyme nurodomą visą tinkamų 
finansuoti išlaidų sumą įtraukiama ir 
atskirai nurodoma visa finansinei 
priemonei sumokėtos arba numatomos 
sumokėti paramos suma, skirta 
investicijoms į galutinį paramos gavėją.

Or. es

Pagrindimas

Dėl dvejų metų laikotarpio sudaromi apribojimai, dėl kurių bus sunku jo laikytis.
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Pakeitimas 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį nustatyta suma 
paskesniuose mokėjimo prašymuose 
atitinkamai koreguojama, atsižvelgiant į 
skirtumą tarp anksčiau atitinkamai 
finansinei priemonei sumokėtos paramos 
sumos ir faktinės investicijų į galutinius 
paramos gavėjus sumos, įskaitant patirtas 
valdymo sąnaudas ir mokesčius. Šios 
sumos mokėjimo prašyme nurodomos 
atskirai.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiama, nes papildomai atsiranda nereikalinga administracinė našta ir suvaržomas 
finansinių priemonių, kurios iš pat pradžių nukreiptos į išlaidas, mokamas galutiniam 
paramos gavėjui, lankstumas.

Pakeitimas 888
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį nustatyta suma 
paskesniuose mokėjimo prašymuose 
atitinkamai koreguojama, atsižvelgiant į 
skirtumą tarp anksčiau atitinkamai 
finansinei priemonei sumokėtos paramos 
sumos ir faktinės investicijų į galutinius 
paramos gavėjus sumos, įskaitant patirtas 
valdymo sąnaudas ir mokesčius. Šios 
sumos mokėjimo prašyme nurodomos 
atskirai. 

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimtais deleguotaisiais 
aktais nustatyti konkrečias taisykles dėl 
mokėjimų finansinėms priemonėms ir 
tokių mokėjimų anuliavimo bei galimų 
mokėjimo prašymo pasekmių.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Sutinkame su Tarybos Teisės tarnybos argumentais, kad turi būti priimami ne deleguotieji 
aktai, kaip siūloma, o įgyvendinimo aktai.

Pakeitimas 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimtais deleguotaisiais 
aktais nustatyti konkrečias taisykles dėl 
mokėjimų finansinėms priemonėms ir 
tokių mokėjimų anuliavimo bei galimų 
mokėjimo prašymo pasekmių.

5. Komisija įgyvendinimo reglamentu 
nustato konkrečias taisykles dėl mokėjimų 
finansinėms priemonėms ir tokių 
mokėjimų anuliavimo bei galimų 
mokėjimo prašymo pasekmių.

Or. es

Pakeitimas 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimtais deleguotaisiais
aktais nustatyti konkrečias taisykles dėl 
mokėjimų finansinėms priemonėms ir 
tokių mokėjimų anuliavimo bei galimų 
mokėjimo prašymo pasekmių.

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimtais įgyvendinimo aktais 
nustatyti konkrečias taisykles dėl 
mokėjimų finansinėms priemonėms ir 
tokių mokėjimų anuliavimo bei galimų 
mokėjimo prašymo pasekmių.

Or. es

Pakeitimas 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 35 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
konkrečias taisykles dėl mokėjimų 
finansinėms priemonėms ir tokių 
mokėjimų anuliavimo bei galimų 
mokėjimo prašymo pasekmių. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
143 dalies 3 dalyje nustatytą tikrinimo 
procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

Sutinkame su Tarybos Teisės tarnybos argumentais, kad turi būti priimami ne deleguotieji 
aktai, kaip siūloma, o įgyvendinimo aktai.

Pakeitimas 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 35 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Priimant finansines priemones 
finansavimo susitarime nustatomos 
būtinos jų finansavimo sąlygos ir tikslas, 
nustatant, kad:
i) suteikiant paskolas, finansinio 
dalyvavimo priemones ir užtikrintus 
įsipareigojimus turi būti užtikrinamas jų 
grąžinimas;
ii) neleidžiama finansuoti sunkumų 
patiriančių įmonių.

Or. de

Pagrindimas

Visi galimi konkretūs tinkamumo finansuoti suvaržymai turi būti reglamentuojami BSP 
reglamento lygmeniu.

Pakeitimas 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 36 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamos finansuoti išlaidos užbaigimo 
metu 

Tinkamos finansuoti išlaidos programos 
arba makroregioninės plėtros fondo 
programos užbaigimo metu 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 895
Monika Smolková, Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 36 straipsnio 1 dalis įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos užbaigimo metu tinkamos 
finansuoti finansinių priemonių išlaidos yra 
visa faktiškai pagal finansinę priemonę per 
tinkamumo finansuoti laikotarpį, nurodytą 
55 straipsnio 2 dalyje, sumokėta suma
arba, garantinių fondų atveju, suma, dėl 
kurios prisiimti įsipareigojimai, ir tai yra: 

1. Programos arba makroregioninės 
plėtros fondo programos užbaigimo metu 
tinkamos finansuoti finansinių priemonių 
išlaidos yra visa faktiškai pagal finansinę 
priemonę per tinkamumo finansuoti 
laikotarpį, nurodytą 55 straipsnio 2 dalyje, 
sumokėta suma arba, garantinių fondų 
atveju, suma, dėl kurios prisiimti 
įsipareigojimai, ir tai yra: 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 896
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 36 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kapitalizuotos palūkanų normos 
subsidijos arba garantinio mokesčio 
subsidijos, kurias reikia sumokėti per ne 
ilgesnį kaip 10 metų laikotarpį po 
tinkamumo finansuoti laikotarpio, 
nustatyto 55 straipsnio 2 dalyje, ir kurios 
yra naudojamos kartu su finansinėmis 
priemonėmis, mokamos į tam tikslui 
atidarytas sąlyginio deponavimo sąskaitas 
ir bus faktiškai išmokėtos pasibaigus 55 
straipsnio 2 dalyje nurodytam tinkamumo 
finansuoti laikotarpiui, o paskolų ir kitų 
rizikos priemonių, išmokėtų ir skirtų 
investicijoms į galutinį paramos gavėją, 
atveju – per 55 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
tinkamumo finansuoti laikotarpį;

(c) kapitalizuotos palūkanų normos 
subsidijos arba garantinio mokesčio 
subsidijos, kurias reikia sumokėti per ne 
ilgesnį kaip 10 metų laikotarpį po 
tinkamumo finansuoti laikotarpio, 
nustatyto 55 straipsnio 2 dalyje, ir kurios 
yra naudojamos kartu su finansinėmis 
priemonėmis, mokamos į tam tikslui 
atidarytas sąlyginio deponavimo sąskaitas 
arba nurodomos atskirai ir bus faktiškai 
išmokėtos pasibaigus 55 straipsnio 2 dalyje 
nurodytam tinkamumo finansuoti 
laikotarpiui, o paskolų ir kitų rizikos 
priemonių, išmokėtų ir skirtų investicijoms 
į galutinį paramos gavėją, atveju – per 55 
straipsnio 2 dalyje nurodytą tinkamumo 
finansuoti laikotarpį;
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Or. de

Pagrindimas

Dėl kai kurių paramos bankų verslo modelių finansinių priemonių negalima parodyti per 
patikos sąskaitas.

Pakeitimas 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuosavu kapitalu grindžiamų 
priemonių ir mikrokreditų atveju 
kapitalizuotos valdymo sąnaudos arba 
mokesčiai, kurie, pasibaigus 55 straipsnio 2 
dalyje nurodytam tinkamumo finansuoti 
laikotarpiui, ne ilgesnį kaip 5 metų 
laikotarpį bus mokami už per tą 
tinkamumo finansuoti laikotarpį įvykdytas 
investicijas į galutinius paramos gavėjus ir 
kuriems negalima taikyti 37 ir 38 
straipsnių, gali būti laikomi tinkamomis 
finansuoti išlaidomis, jei sumokami į tam 
tikslui atidarytas sąlyginio deponavimo 
sąskaitas.

2. Kapitalizuotos valdymo sąnaudos arba 
mokesčiai, kurie, pasibaigus 55 straipsnio 2 
dalyje nurodytam tinkamumo finansuoti 
laikotarpiui, ne ilgesnį kaip 5 metų 
laikotarpį bus mokami už per tą 
tinkamumo finansuoti laikotarpį įvykdytas 
investicijas į galutinius paramos gavėjus ir 
kuriems negalima taikyti 37 ir 38 
straipsnių, gali būti laikomi tinkamomis 
finansuoti išlaidomis, jei sumokami į tam 
tikslui atidarytas sąlyginio deponavimo 
sąskaitas, arba parodomi atskirai.

Or. de

Pagrindimas

Išplečiamas visų rūšių finansinių priemonių taikymas. Dėl kai kurių paramos bankų verslo 
modelių finansinių priemonių negalima parodyti per patikos sąskaitas.

Pakeitimas 898
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 36 straipsnio 3 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) visos BSP fondų paramos, išmokėtos 
finansinėms priemonėms, sumos ir 

(i) visos fondų, kuriems taikomas BNR,
paramos, išmokėtos finansinėms 
priemonėms, sumos ir 

Or. en

Pakeitimas 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl palūkanų normos subsidijų ir 
garantinio mokesčio subsidijų metinių 
išmokų kapitalizavimo sistemos.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Teisinis tikrumas.

Pakeitimas 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl palūkanų normos subsidijų ir garantinio 
mokesčio subsidijų metinių išmokų 
kapitalizavimo sistemos.

4. Komisija įgyvendinimo reglamentu 
nustato palūkanų normos subsidijų ir 
garantinio mokesčio subsidijų metinių 
išmokų kapitalizavimo sistemą.

Or. es
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Pagrindimas

Dėl Komisijos galimybės priimti deleguotuosius aktus pagal JEREMIE priemonę per visą 
2014-2020 m. laikotarpį gali kilti netikrumas nustatant gaires ir procedūras, sulaikantis nuo 
dalyvavimo šioje iniciatyvoje. Manoma, kad siekiant skatinti projektus per JEREMIE 
priemonę turi būti nustatytos aiškios valdymo taisyklės ir paprastos kontrolės procedūros 
pačioje laikotarpio pradžioje.

Pakeitimas 901
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl palūkanų normos subsidijų ir garantinio 
mokesčio subsidijų metinių išmokų 
kapitalizavimo sistemos. 

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos konkrečios taisyklės
dėl palūkanų normos subsidijų ir garantinio 
mokesčio subsidijų metinių išmokų 
kapitalizavimo sistemos. 

Or. en

Pakeitimas 902
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 36 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
taisykles dėl palūkanų normos subsidijų ir 
garantinio mokesčio subsidijų metinių 
išmokų kapitalizavimo sistemos. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
143 dalies 3 dalyje nustatytą tikrinimo 
procedūrą.

Or. de
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Pagrindimas

Teisinis tikrumas.

Pakeitimas 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 37 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, kurių finansinė 
padėtis sunki ir kurios tenkina 
22 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, 
turi, prireikus padedamos Komisijos, 
pajamas iš palūkanų arba kitą pelną 
investuoti visų pirma į glaudžiai su 
ekonomika susijusius infrastruktūros 
projektus, siekdamos kuo labiau padidinti 
augimą ir konkurencingumą.

Or. de

Pagrindimas

Naudojant rizikos pasidalijimo priemonę būtina remti visų pirma infrastruktūros projektus 
finansinių sunkumų patiriančiose valstybėse narėse, nes jais labai skatinamas tvarus 
konkurencingumas.

Pakeitimas 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 38 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie BSP fondų paramos priskiriamų 
išteklių pakartotinis panaudojimas iki 
programos užbaigimo

Prie BSP fondų paramos priskiriamų 
išteklių pakartotinis panaudojimas iki 
programos arba makroregioninės plėtros 
fondo programos užbaigimo

Or. sk
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 905
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 38 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pelnas ir kitos pajamos arba uždarbis, 
įskaitant palūkanas, garantijų mokesčius, 
dividendus, kapitalo prieaugį arba kitas 
pajamas, kurios gaunamos iš investicijų, 
susijusių su BSP fondų parama finansinei 
priemonei, panaudojamos toliau 
išvardytiems tikslams, kai tinkama, 
neviršijant reikalingos sumos:

2. Pelnas ir kitos pajamos arba uždarbis, 
įskaitant palūkanas, garantijų mokesčius, 
dividendus, kapitalo prieaugį arba kitas 
pajamas, kurios gaunamos iš investicijų, 
susijusių su fondų, kuriems taikomas 
BNR, parama finansinei priemonei, 
panaudojamos toliau išvardytiems 
tikslams, kai tinkama, neviršijant 
reikalingos sumos: 

Or. en

Pakeitimas 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kapitalo ištekliai, kurie finansinėms 
priemonėms grąžinami iš investicijų, arba 
grąžinami ištekliai, kuriuos buvo 
įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis, 
susijusias su BSP fondų parama, 
pakartotinai panaudojami tolesnėms 
investicijoms pagal tas pačias arba kitas 
finansines priemones, laikantis programos 
arba programų tikslų. 

1. Kapitalo ištekliai, kurie finansinėms 
priemonėms grąžinami iš investicijų, arba 
grąžinami ištekliai, kuriuos buvo 
įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis, 
susijusias su BSP fondų parama, 
pakartotinai panaudojami tolesnėms 
investicijoms pagal tas pačias arba kitas 
finansines priemones, laikantis programos, 
programų, makroregioninės plėtros fondo 
programos arba makroregioninės plėtros 
fondų programų tikslų.
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Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 38 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pelnas ir kitos pajamos arba uždarbis, 
įskaitant palūkanas, garantijų mokesčius, 
dividendus, kapitalo prieaugį arba kitas 
pajamas, kurios gaunamos iš investicijų, 
susijusių su BSP fondų parama finansinei 
priemonei, panaudojamos toliau 
išvardytiems tikslams, kai tinkama, 
neviršijant reikalingos sumos:

2. Ištekliai, kurie finansinėms 
priemonėms grąžinami iš investicijų, arba 
grąžinami ištekliai, kuriuos buvo 
įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis, 
įskaitant pagrindinės ar bet kokios kitos 
investicinio kapitalo dalies grąžą ir kitos 
pajamos arba uždarbis, įskaitant palūkanas, 
garantijų mokesčius, dividendus, kapitalo 
prieaugį arba kitas pajamas, gaunamas iš 
investicijų, kurios yra susijusios su BSP 
fondų parama finansinei priemonei, 
pakartotinai panaudojami toliau 
išvardytiems tikslams, kai tinkama, 
neviršijant reikalingos sumos: 

Or. en

Pakeitimas 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 38 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atlyginamos patirtos finansinės 
priemonės valdymo sąnaudos ir sumokėti 
valdymo mokesčiai;

(a) atlyginamos patirtos finansinės 
priemonės valdymo sąnaudos ir sumokėti 
valdymo mokesčiai bei papildomai 
atlyginamos nacionalinės bendro 
finansavimo dalies refinansavimo 
išlaidos, jei šią dalį teikia finansų įstaiga 
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pagal 33 straipsnio 4 dalies b punkto i ir 
ii papunkčius;

Or. de

Pagrindimas

38 straipsnio 2 dalies b punktas yra per daug nekonkretus, kad taisykles būtų galima 
pritaikyti paramos bankų refinansavimo išlaidoms.

Pakeitimas 909
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 38 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atlyginamos patirtos finansinės 
priemonės valdymo sąnaudos ir sumokėti 
valdymo mokesčiai;

(a) atlyginamos patirtos finansinės 
priemonės valdymo sąnaudos ir sumokėti 
valdymo mokesčiai bei atlyginamos 
nacionalinės bendro finansavimo dalies 
refinansavimo išlaidos, jei šią dalį teikia 
finansų įstaiga pagal 33 straipsnio 
4 dalies b punkto i papunktį;

Or. de

Pakeitimas 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 38 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) atlyginimas pirmumo tvarka neturi 
viršyti to, kas būtina siekiant sukurti 
privačių partnerių ištekliams pritraukti 
reikalingas paskatas, kurios užtikrintų 
interesų suderinimą tinkamai dalijantis 
rizika ir pelnu, ir juo neturi būti pernelyg 
gausiai atlyginama investuotojams, be to, 
jis turi būti vykdomas remiantis įprastais 
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komerciniais pagrindais, atitikti ES 
valstybės pagalbos taisykles ir būti 
įvertintas atliekant ex ante vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 911
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 38 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pirmumo tvarka atlyginama 
investuotojams, kurie veikia pagal rinkos 
ekonomikos investavimo principą ir teikia 
išteklių BSP fondų paramai finansinei 
priemonei arba kartu investuoja galutinio 
paramos gavėjo lygmeniu; 

(b) pirmumo tvarka atlyginama 
investuotojams, kurie veikia pagal rinkos 
ekonomikos investavimo principą ir teikia 
išteklių fondų, kuriems taikomas BNR,
paramai finansinei priemonei arba kartu 
investuoja galutinio paramos gavėjo 
lygmeniu; 

Or. en

Pakeitimas 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 38 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pirmumo tvarka atlyginama 
investuotojams, kurie veikia pagal rinkos 
ekonomikos investavimo principą ir teikia 
išteklių BSP fondų paramai finansinei 
priemonei arba kartu investuoja galutinio 
paramos gavėjo lygmeniu;

(b) pirmumo tvarka atlyginama 
investuotojams, kurie veikia pagal rinkos 
ekonomikos investavimo principą ir teikia 
išteklių BSP fondų paramai finansinei 
priemonei bendrai finansuoti arba kartu 
investuoja galutinio paramos gavėjo 
lygmeniu; 

Or. en
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Pakeitimas 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 38 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tolesnėms investicijoms pagal tas pačias 
arba kitas finansines priemones, laikantis 
programos arba programų tikslų.

(c) tolesnėms investicijoms pagal tas pačias 
arba kitas finansines priemones, laikantis 
programos, programų, makroregioninės 
plėtros fondo programos arba 
makroregioninės plėtros fondų programų
tikslų.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 38 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) infrastruktūros projektams.

Or. de

Pakeitimas 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 38 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, kurių finansinė 
padėtis sunki ir kurios tenkina 
22 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, 
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turi, prireikus padedamos Komisijos, 1 ir 
2 dalyse nurodytas lėšas panaudoti visų 
pirma glaudžiai su ekonomika susijusiems 
infrastruktūros projektams, siekdamos 
kuo labiau padidinti augimą ir 
konkurencingumą.

Or. de

Pakeitimas 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 39 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perimtų išteklių naudojimas po programos 
užbaigimo

Perimtų išteklių naudojimas po programos 
arba makroregioninės plėtros fondo 
programos užbaigimo

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 39 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 
priemonėms, ne trumpiau kaip 10 metų nuo 
programos užbaigimo būtų naudojami 
laikantis programos tikslų.

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 
priemonėms, ne trumpiau kaip 10 metų nuo 
programos užbaigimo būtų naudojami 
laikantis programos tikslų. Tai apima ir 
tikslingą administracinių išlaidų 
panaudojimą.



PE491.054v01-00 70/158 AM\903903LT.doc

LT

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinimas dėl administracinių išlaidų.

Pakeitimas 918
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 39 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 
priemonėms, ne trumpiau kaip 10 metų
nuo programos užbaigimo būtų naudojami 
laikantis programos tikslų.

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 
priemonėms, ne trumpiau kaip 5 metų nuo 
programos užbaigimo būtų naudojami 
laikantis programos tikslų.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos siūlomas 10 metų laikotarpis nuo programos užbaigimo finansines priemones 
naudoti laikantis programos tikslų yra pernelyg ilgas ir kelia ilgalaikio teisinio netikrumo 
problemą valdančiosioms institucijoms ir paramos gavėjams.

Pakeitimas 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 39 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 
priemonėms, ne trumpiau kaip 10 metų nuo 
programos užbaigimo būtų naudojami 

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 
priemonėms, ne trumpiau kaip 10 metų nuo 
programos arba makroregioninės plėtros 
fondo programos užbaigimo būtų 
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laikantis programos tikslų. naudojami laikantis programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos 
tikslų. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 39 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 
priemonėms, ne trumpiau kaip 10 metų nuo 
programos užbaigimo būtų naudojami 
laikantis programos tikslų. 

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 
priemonėms, ne trumpiau kaip 10 metų nuo 
programos užbaigimo būtų naudojami 
laikantis programos tikslų. Suma, likusi 
praėjus 10 metų nuo programos 
užbaigimo, perkeliama į Europos 
Sąjungos biudžetą. 

Or. en

Pakeitimas 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 39 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių,
užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 



PE491.054v01-00 72/158 AM\903903LT.doc

LT

priemonėms, ne trumpiau kaip 10 metų
nuo programos užbaigimo būtų naudojami 
laikantis programos tikslų.

priemonėms, ne trumpiau kaip 5 metų nuo 
programos užbaigimo būtų naudojami 
laikantis programos tikslų.

Or. es

Pagrindimas

Dėl nuoseklumo su iš fondų finansuojamų investicijų išlaikymo laikotarpiu, laikotarpis turi 
būti atitinkamas.

Pakeitimas 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 39 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurių finansinė padėtis 
sunki ir kurios tenkina 22 straipsnio 
1 dalyje nurodytas sąlygas, turi, prireikus 
padedamos Komisijos, 1 ir 2 dalyse 
nurodytas lėšas panaudoti visų pirma 
glaudžiai su ekonomika susijusiems 
infrastruktūros projektams, siekdamos 
kuo labiau padidinti augimą ir 
konkurencingumą.

Or. de

Pakeitimas 923
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaujančioji institucija siunčia 
Komisijai specialią veiksmų, kuriuose 
naudojamos finansinės priemonės, 
ataskaitą, pridedamą prie metinės 
įgyvendinimo ataskaitos. 

1. Vadovaujančioji institucija siunčia 
Komisijai specialią veiksmų, kuriuose 
naudojamos finansinės priemonės, 
ataskaitą, pridedamą prie metinės 
įgyvendinimo ataskaitos, kad būtų 
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išvengta dubliavimosi ir papildomos 
administracinės naštos. 

Or. en

Pakeitimas 924
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 40 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija kasmet apibendrina 
ataskaitose pateiktą informaciją apie 
finansinių priemonių naudojimą ir 
veiksmingumą įvairiuose fonduose, 
kuriems taikomas BNR, pagal teminius 
tikslus ir valstybes nares. 

Or. en

Pakeitimas 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 40 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nurodoma programa ir prioritetas, 
kuriems teikiama BSP fondų parama; 

(a) nurodoma programa arba 
makroregioninės plėtros fondo programa
ir prioritetas, kuriems teikiama BSP fondų 
parama; 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.
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Pakeitimas 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 40 straipsnio 2 dalies c punkto pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) – nurodomo paramos gavėjai ir jiems 
skirta viešojo finansavimo suma; 

Or. en

Pakeitimas 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 40 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nurodoma visa paramos finansinei 
priemonei, suteiktos pagal programą ir 
prioritetą, suma, įtraukta į Komisijai 
pateiktus mokėjimo prašymus;

(d) nurodoma visa paramos finansinei 
priemonei, suteiktos pagal programą arba 
makroregioninės plėtros fondo programą
ir prioritetą, suma, įtraukta į Komisijai 
pateiktus mokėjimo prašymus; 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 40 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) nurodoma visa pagal finansinę 
priemonę galutiniams paramos gavėjams 

(e) nurodoma visa pagal finansinę 
priemonę galutiniams paramos gavėjams 
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pagal programą ir prioritetą arba priemonę 
sumokėta paramos suma arba garantijų 
sutarčių atveju – paramos, dėl kurios 
prisiimti įsipareigojimai, suma, įtraukta į 
Komisijai pateiktus mokėjimo prašymus; 

pagal programą arba makroregioninės 
plėtros fondo programą ir prioritetą arba 
priemonę sumokėta paramos suma arba 
garantijų sutarčių atveju – paramos, dėl 
kurios prisiimti įsipareigojimai, suma, 
įtraukta į Komisijai pateiktus mokėjimo 
prašymus; 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 40 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) nurodomas naudojant finansinę 
priemonę padarytų investicijų 
dauginamasis poveikis, investicijų ir 
dalyvavimo vertė; 

(g) kai įmanoma, nurodomas naudojant 
finansinę priemonę padarytų investicijų 
dauginamasis poveikis, investicijų ir 
dalyvavimo vertė; 

Or. en

Pakeitimas 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 40 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) nurodomas finansinės priemonės 
indėlis siekiant atitinkamos programos ir 
prioriteto rodiklių. 

(h) nurodomas finansinės priemonės 
indėlis siekiant atitinkamos programos 
arba makroregioninės plėtros fondo 
programos ir prioriteto rodiklių. 

Or. sk
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 40 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Specialioji ataskaita skelbiama visa 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 41 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per tris mėnesius nuo pranešimo apie 
sprendimą patvirtinti makroregioninės 
plėtros fondo programą dienos valstybių 
narių grupė, kuri įsteigė makroregioninės 
plėtros fondą, kiekvienam 
makroregioninės plėtros fondo programos 
prioritetui sudaro valdymo grupę, kuri 
veikia kaip programos įgyvendinimo 
stebėsenos komitetas. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus. Valdymo 
grupės jau veikia vykdant patvirtintas makroregionines strategijas. Šiuo pakeitimu siekiama 
suderinti patvirtintų makroregioninių strategijų valdymo grupių ir programos įgyvendinimo 
stebėsenos komiteto atliekamas funkcijas. 
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Pakeitimas 933
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 41 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos taisyklės, narių sąrašas, įskaitant 
asmenų vardus ir pavardes, stebėsenos 
komiteto posėdžių darbotvarkė ir posėdžių 
protokolai skelbiami viešai; 

Or. en

Pakeitimas 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 42 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėjimo komitetą sudaro 
vadovaujančiosios institucijos, tarpinių 
įstaigų ir partnerių atstovai. Kiekvienam 
stebėsenos komiteto nariui suteikiama 
balsavimo teisė. 

Stebėjimo komitetą sudaro 
vadovaujančiosios institucijos, tarpinių 
įstaigų ir 5 straipsnyje nurodytų partnerių, 
visų pirma partnerių, dalyvaujančių 
rengiant atitinkamas programas, atstovai. 
Kiekvienam stebėsenos komiteto nariui 
suteikiama balsavimo teisė. Valstybės 
narės užtikrina, kad šio organo veikloje 
būtų laikomasi lyčių lygybės principo. 

Or. en

Pakeitimas 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 42 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėjimo komitetą sudaro 
vadovaujančiosios institucijos, tarpinių 
įstaigų ir partnerių atstovai. Kiekvienam 
stebėsenos komiteto nariui suteikiama
balsavimo teisė.

Stebėjimo komitetą sudaro 
vadovaujančiosios institucijos, tarpinių 
įstaigų ir partnerių atstovai. Komitetas 
nustato atitinkamas taisykles dėl
balsavimo teisių.

Or. es

Pakeitimas 936
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 42 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėjimo komitetą sudaro 
vadovaujančiosios institucijos, tarpinių 
įstaigų ir partnerių atstovai. Kiekvienam 
stebėsenos komiteto nariui suteikiama 
balsavimo teisė. 

Stebėjimo komitetą sudaro 
vadovaujančiosios institucijos, tarpinių 
įstaigų ir partnerių atstovai. Partneriai 
skiriami į kiekvieną iš šių komitetų 
laikantis skaidrių procedūrų, kurias 
gerbia ir kurios yra nepriklausomas nuo 
jokio valstybių narių valdymo subjekto. 
Kiekvienam stebėsenos komiteto nariui 
suteikiama balsavimo teisė. 

Or. en

Pakeitimas 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 42 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdymo grupę, veikiančią kaip 
makroregioninės plėtros fondo 
įgyvendinimo stebėsenos komitetas, 
sudaro ekspertai pagal vadinamąjį 
trigubos spiralės modelį, t. y. viešajam, 



AM\903903LT.doc 79/158 PE491.054v01-00

LT

mokslo ir verslo sektoriams atstovauja 
vienodas ekspertų skaičius. Kiekvienas 
stebėsenos komiteto narys turi balsavimo 
teises. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus. Pagal 
trigubos spiralės modelį įtraukiant ekspertus galima sudaryti veiksmingą ekspertų komandą, 
kurioje bendradarbiaujant būtų derinami trijų skirtingų sektorių privalumai. 

Pakeitimas 938
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 42 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo programos stebėsenos komitetą taip 
pat įtraukiami visų toje programoje 
dalyvaujančių trečiųjų šalių atstovai. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 42 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo programos stebėsenos komitetą taip 
pat įtraukiami visų toje programoje 
dalyvaujančių trečiųjų šalių atstovai.

Į Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo programos stebėsenos komitetą taip 
pat įtraukiami visų toje programoje 
dalyvaujančių trečiųjų šalių atstovai, su 
sąlyga, kad šios šalys finansiškai prie to 
prisideda.

Or. es
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Pakeitimas 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 42 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo programos stebėsenos komitetą taip 
pat įtraukiami visų toje programoje 
dalyvaujančių trečiųjų šalių atstovai.

Į Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo programos stebėsenos komitetą taip 
pat įtraukiami visų toje programoje 
dalyvaujančių trečiųjų šalių atstovai, be to, 
gali būti įtraukiami ETBG ar kitų 
teritorinio bendradarbiavimo 
organizacijų, veikiančių programos 
vietovėje, atstovai.

Or. fr

Pakeitimas 941
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 42 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo programos stebėsenos komitetą taip 
pat įtraukiami visų toje programoje 
dalyvaujančių trečiųjų šalių atstovai.

Į Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo programos stebėsenos komitetą taip 
pat įtraukiami visų toje programoje 
dalyvaujančių ir prie jos finansiškai 
prisidedančių trečiųjų šalių atstovai. 

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Partneriai atrenka ir skiria savo 
narius, atstovaujančius jiems priežiūros 
komitete. 

Or. en

Pakeitimas 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 42 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Stebėsenos komiteto narių sąrašas 
skelbiamas viešai. 

Or. en

Pakeitimas 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu prie programos prisideda EIB, jis 
gali dalyvauti stebėsenos komiteto veikloje 
patariamąja teise. 

3. Jeigu prie programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
prisideda EIB, jis gali dalyvauti stebėsenos 
komiteto veikloje patariamąja teise. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.
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Pakeitimas 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėsenos komiteto posėdžiai šaukiami 
bent kartą per metus, per juos 
apžvelgiamas programos įgyvendinimas ir 
pažanga, padaryta siekiant jos tikslų. Tai 
atlikdamas jis atsižvelgia į finansinius 
duomenis, bendrus ir konkrečius 
programos rodiklius, taip pat rezultatų 
rodiklių pokyčius ir pažangą siekiant 
kiekybinių tikslų bei veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų.

1. Stebėsenos komiteto posėdžiai šaukiami 
bent kartą per metus, per juos 
apžvelgiamas programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
įgyvendinimas ir pažanga, padaryta 
siekiant jos tikslų. Tai atlikdamas jis 
atsižvelgia į finansinius duomenis, bendrus 
rodiklius ir konkrečius programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
rodiklius, taip pat rezultatų rodiklių 
pokyčius ir pažangą siekiant kiekybinių 
tikslų bei veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėsenos komiteto posėdžiai šaukiami 
bent kartą per metus, per juos 
apžvelgiamas programos įgyvendinimas ir 
pažanga, padaryta siekiant jos tikslų. Tai 
atlikdamas jis atsižvelgia į finansinius 
duomenis, bendrus ir konkrečius 
programos rodiklius, taip pat rezultatų 

1. Stebėsenos komiteto posėdžiai šaukiami 
bent du kartus per metus, per juos 
apžvelgiamas programos įgyvendinimas ir 
pažanga, padaryta siekiant jos tikslų ir 
įgyvendinant šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsniuose nustatytus 
horizontaliuosius principus. Tai 
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rodiklių pokyčius ir pažangą siekiant 
kiekybinių tikslų bei veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų.

atlikdamas jis atsižvelgia į finansinius 
duomenis, bendrus ir konkrečius 
programos rodiklius, taip pat rezultatų 
rodiklių pokyčius ir pažangą siekiant 
kiekybinių tikslų bei veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų. 

Or. en

Pakeitimas 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Stebėsenos komitetas išsamiai nagrinėja 
visus klausimus, turinčius poveikio 
programos įgyvendinimui. 

2. Stebėsenos komitetas išsamiai nagrinėja 
visus klausimus, turinčius poveikio 
programos arba makroregioninės plėtros 
fondo programos įgyvendinimui.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Stebėsenos komitetas išsamiai nagrinėja 
visus klausimus, turinčius poveikio 
programos įgyvendinimui. 

2. Stebėsenos komitetas išsamiai nagrinėja 
visus klausimus, turinčius poveikio 
programos įgyvendinimui, taip pat 
apžvelgia veiklos rezultatus. 

Or. en
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Pakeitimas 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 43 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į stebėsenos komitetą kreipiamasi 
konsultacijų ir nuomonės dėl bet kokių 
vadovaujančiosios institucijos siūlomų 
programos pakeitimų.

3. Į stebėsenos komitetą kreipiamasi 
konsultacijų ir nuomonės dėl bet kokių 
vadovaujančiosios institucijos siūlomų 
programos arba makroregioninės plėtros 
fondo programos pakeitimų.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 950
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Stebėsenos komitetas gali 
vadovaujančiajai institucijai teikti 
rekomendacijas dėl programos 
įgyvendinimo ir jos vertinimo. Jis vykdo 
veiksmų, kurių imtasi pagal jo 
rekomendacijas, stebėseną. 

4. Stebėsenos komitetas gali 
vadovaujančiajai institucijai teikti 
rekomendacijas dėl programos 
įgyvendinimo ir paramos gavėjams 
tenkančios administracinės naštos 
mažinimo būdų. Jis vykdo veiksmų, kurių 
imtasi pagal jo rekomendacijas, stebėseną
ir vėliau iš naujo įvertina, ar jis tinkamas 
siekiant projekto ir programos valdymo 
tikslų pagal tarptautiniu mastu 
pripažintus kriterijus. 

Or. en
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Pakeitimas 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Stebėsenos komitetas gali 
vadovaujančiajai institucijai teikti 
rekomendacijas dėl programos 
įgyvendinimo ir jos vertinimo. Jis vykdo 
veiksmų, kurių imtasi pagal jo 
rekomendacijas, stebėseną. 

4. Stebėsenos komitetas gali 
vadovaujančiajai institucijai teikti 
rekomendacijas dėl programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
įgyvendinimo ir jos vertinimo. Jis vykdo 
veiksmų, kurių imtasi pagal jo 
rekomendacijas, stebėseną. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 952
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 43 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsenos komitetas tvirtina metinę 
programų įgyvendinimo ataskaitą. 

Or. en

Pakeitimas 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 43 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Stebėsenos komitetas tvirtina 
44 straipsnyje nurodytas metines
programų įgyvendinimo ataskaitas ir 
46 straipsnyje nurodytas pažangos 
ataskaitas. 

Or. en

Pakeitimas 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2016 m. ir įskaitant 2022 m. valstybė 
narė Komisijai teikia metinę programos 
įgyvendinimo ankstesniais finansiniais 
metais ataskaitą 

Nuo 2016 m. ir įskaitant 2022 m. valstybė 
narė Komisijai teikia metinę programos 
arba makroregioninės plėtros fondo 
programos įgyvendinimo ankstesniais 
finansiniais metais ataskaitą 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei programai iš fondų skiriamos lėšos 
neviršija 75 mln. EUR, valstybė narė gali 
neteikti metinės įgyvendinimo ataskaitos, 
o pateikti 2017 ir 2019 m. įgyvendinimo 
ataskaitas.
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Or. de

Pakeitimas 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, visi 
klausimai, turintys poveikio programos 
įgyvendinimui ir įgyvendintos taisomosios 
priemonės. 

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
veiksmų, kurie buvo atrinkti paramai 
pagal programą, rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, visi 
klausimai, turintys poveikio programos 
įgyvendinimui ir įgyvendintos taisomosios 
priemonės. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti, apie kokius veiksmus turi būti pranešama. Terminas 
„pasirinkti veiksmai“ nėra pakankamai konkretus. 

Pakeitimas 957
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
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finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, visi 
klausimai, turintys poveikio programos 
įgyvendinimui ir įgyvendintos taisomosios 
priemonės. 

finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, 
administracinių procedūrų 
supaprastinimo priemonės, taip pat visi 
klausimai, turintys poveikio programos 
įgyvendinimui, ir įgyvendintos taisomosios 
priemonės. 

Or. en

Pakeitimas 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, visi 
klausimai, turintys poveikio programos 
įgyvendinimui ir įgyvendintos taisomosios 
priemonės. 

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos 
arba makroregioninės plėtros fondo 
programos ir jos prioritetų įgyvendinimą –
pateikiami finansiniai duomenys, bendri ir 
konkretūs programos rodikliai, kiekybiniai 
tikslai, taip pat informacija apie rezultatų 
rodiklių ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, visi 
klausimai, turintys poveikio programos 
arba makroregioninės plėtros fondo 
programos įgyvendinimui ir įgyvendintos 
taisomosios priemonės. 

Or. sk
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, visi 
klausimai, turintys poveikio programos 
įgyvendinimui ir įgyvendintos taisomosios 
priemonės. 

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Visi asmens duomenys turi būti suskirstyti 
pagal lytį. Ataskaitose taip pat nurodomi 
veiksmai, kurių imtasi ex ante sąlygoms 
įvykdyti, visi klausimai, turintys poveikio 
programos įgyvendinimui, įgyvendintos 
taisomosios priemonės ir veiksmai, kurių 
imtasi siekiant supaprastinti 
administracines procedūras. 

Or. en

Pakeitimas 960
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
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jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, 
visi klausimai, turintys poveikio 
programos įgyvendinimui ir įgyvendintos 
taisomosios priemonės. 

jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų 
rodiklių reikšmėmis. 

Or. en

Pakeitimas 961
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, visi 
klausimai, turintys poveikio programos 
įgyvendinimui ir įgyvendintos taisomosios 
priemonės.

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, 
bendradarbiavimo su ekonominiais ir 
socialiniais partneriais, administracinio 
supaprastinimo veiksmai ir visi klausimai, 
turintys poveikio programos įgyvendinimui 
ir įgyvendintos taisomosios priemonės.

Or. fr
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Pagrindimas

Sutarimas su ekonominiais ir socialiniais partneriais bei administracinių procedūrų 
veiksmingumas yra esminės veiksmų programų įgyvendinimo dalys. Šių dalių pateikimas 
įgyvendinimo ataskaitose leis Komisijai nustatyti veiksmus, kurių valstybės narės turi imtis, 
norėdamos geriau pasinaudoti sanglaudos politika.

Pakeitimas 962
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2017 m. pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama ir 
įvertinama 2 dalyje nurodyta informacija 
ir programos tikslų įgyvendinimo 
pažanga, taip pat dėl to, kaip BSP fondai 
prisidėjo prie rezultatų rodiklių pokyčių, 
kai turimi patvirtinantys vertinimo 
duomenys. Joje taip pat įvertinamas 
veiksmų, kuriais siekiama atsižvelgti į 6, 7 
ir 8 straipsniuose nustatytus principus, 
įgyvendinimas ir pateikiama paramos 
klimato kaitos tikslams ataskaita.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2017 m. pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama ir 
įvertinama 2 dalyje nurodyta informacija ir 
programos tikslų įgyvendinimo pažanga, 
taip pat dėl to, kaip BSP fondai prisidėjo 
prie rezultatų rodiklių pokyčių, kai turimi 

3. 2017 m. pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama ir 
įvertinama 2 dalyje nurodyta informacija ir 
programos arba makroregioninės plėtros 
fondo programos tikslų įgyvendinimo 
pažanga, taip pat dėl to, kaip BSP fondai 
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patvirtinantys vertinimo duomenys. Joje 
taip pat įvertinamas veiksmų, kuriais 
siekiama atsižvelgti į 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nustatytus principus, įgyvendinimas ir 
pateikiama paramos klimato kaitos 
tikslams ataskaita. 

prisidėjo prie rezultatų rodiklių pokyčių, 
kai turimi patvirtinantys vertinimo 
duomenys. Joje taip pat įvertinamas 
veiksmų, kuriais siekiama atsižvelgti į 6, 7 
ir 8 straipsniuose nustatytus principus, 
įgyvendinimas ir pateikiama paramos 
klimato kaitos tikslams ataskaita. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 964
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2017 m. pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama ir 
įvertinama 2 dalyje nurodyta informacija ir 
programos tikslų įgyvendinimo pažanga, 
taip pat dėl to, kaip BSP fondai prisidėjo 
prie rezultatų rodiklių pokyčių, kai turimi 
patvirtinantys vertinimo duomenys. Joje 
taip pat įvertinamas veiksmų, kuriais 
siekiama atsižvelgti į 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nustatytus principus, įgyvendinimas ir 
pateikiama paramos klimato kaitos 
tikslams ataskaita.

3. 2017 m. pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama ir 
įvertinama 2 dalyje nurodyta informacija ir 
programos tikslų įgyvendinimo pažanga, 
taip pat dėl to, kaip BSP fondai prisidėjo 
prie rezultatų rodiklių pokyčių, kai turimi 
patvirtinantys vertinimo duomenys. Joje 
taip pat įvertinamas veiksmų, kuriais 
siekiama atsižvelgti į 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nustatytus principus, įgyvendinimas ir 
pateikiama paramos klimato kaitos 
tikslams ataskaita bei veiksmai, kurių 
imamasi siekiant skurdo mažinimo tikslų.

Or. it

Pakeitimas 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Metinėje įgyvendinimo ataskaitoje 
įvertinamas 5 straipsnyje nurodytų 
partnerių vaidmuo įgyvendinant 
programą, taip pat dalyvaujančių 
partnerių sąrašas, jų įsipareigojimai bei 
pareikštos nuomonės dėl programos ir 
partnerystės principo įgyvendinimo ir tai, 
kaip į šias nuomones buvo atsižvelgta; 

Or. en

Pakeitimas 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2019 m. pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje ir galutinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje dėl BSP fondų, 
be 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos ir 
įvertinimo, pateikiama informacija apie 
programos tikslų įgyvendinimo pažangą, 
apie jos indėlį siekiant Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos ir ši pažanga įvertinama. 

4. 2019 m. pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje ir galutinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje dėl BSP fondų, 
be 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos ir 
įvertinimo, pateikiama informacija apie 
programos arba makroregioninės plėtros 
fondo programos tikslų įgyvendinimo 
pažangą, apie jos indėlį siekiant Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos ir ši pažanga įvertinama. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali pateikti rekomendacijas, 
kaip spręsti klausimus, kurie turi poveikio 
programos įgyvendinimui. Jeigu tokios 
rekomendacijos pateikiamos, 
vadovaujančioji institucija per tris 
mėnesius informuoja Komisiją apie tai, 
kokių taisomųjų priemonių imtasi. 

7. Komisija gali pateikti rekomendacijas, 
kaip spręsti klausimus, kurie turi poveikio 
programos arba makroregioninės plėtros 
fondo programos įgyvendinimui. Jeigu 
tokios rekomendacijos pateikiamos, 
vadovaujančioji institucija per tris 
mėnesius informuoja Komisiją apie tai, 
kokių taisomųjų priemonių imtasi. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 968
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali pateikti rekomendacijas, 
kaip spręsti klausimus, kurie turi poveikio 
programos įgyvendinimui. Jeigu tokios 
rekomendacijos pateikiamos, 
vadovaujančioji institucija per tris 
mėnesius informuoja Komisiją apie tai, 
kokių taisomųjų priemonių imtasi. 

7. Komisija gali pateikti rekomendacijas, 
kaip spręsti klausimus, kurie turi poveikio 
programos įgyvendinimui, įskaitant jos 
programos ir projekto valdymą. Jeigu 
tokios rekomendacijos pateikiamos, 
vadovaujančioji institucija per tris 
mėnesius informuoja Komisiją apie tai, 
kokių taisomųjų priemonių imtasi. 

Or. en

Pakeitimas 969
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali pateikti rekomendacijas, 
kaip spręsti klausimus, kurie turi poveikio 
programos įgyvendinimui. Jeigu tokios 
rekomendacijos pateikiamos, 
vadovaujančioji institucija per tris 
mėnesius informuoja Komisiją apie tai, 
kokių taisomųjų priemonių imtasi.

7. Komisija gali pateikti rekomendacijas, 
kaip spręsti klausimus, kurie turi poveikio 
programos įgyvendinimui.

Or. en

Pakeitimas 970
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Visuomenei skirtos metinės ir galutinės 
įgyvendinimo ataskaitų santraukos 
skelbiamos viešai. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Visuomenei skirtos metinės ir galutinės 
įgyvendinimo ataskaitų santraukos
skelbiamos viešai. 

8. Metinės ir galutinės įgyvendinimo 
ataskaitos skelbiamos visos ir viešai. 

Or. en
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Pakeitimas 972
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 44 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Visuomenei skirtos metinės ir galutinės 
įgyvendinimo ataskaitų santraukos 
skelbiamos viešai. 

8. Visuomenei skirtos metinės ir galutinės 
įgyvendinimo ataskaitų santraukos, taip pat 
ir išsamios ataskaitos skelbiamos viešai. 

Or. en

Pakeitimas 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Metiniai Komisijos ir kiekvienos 
valstybės narės peržiūros posėdžiai 
organizuojami kasmet nuo 2016 iki 2022 
m. imtinai, juose svarstomi kiekvienos 
programos įgyvendinimo rezultatai, 
atsižvelgiant į metinę įgyvendinimo 
ataskaitą ir Komisijos pastabas ir 
rekomendacijas, jei jų buvo pateikta. 

1. Metiniai Komisijos ir kiekvienos 
valstybės narės peržiūros posėdžiai 
organizuojami kasmet nuo 2016 iki 
2022 m. imtinai, juose svarstomi 
kiekvienos programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
įgyvendinimo rezultatai, atsižvelgiant į 
metinę įgyvendinimo ataskaitą ir 
Komisijos pastabas ir rekomendacijas, jei 
jų buvo pateikta.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 45 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metiniame peržiūros posėdyje gali būti 
aptariama daugiau negu viena programa. 
2017 ir 2019 m. metiniuose peržiūros 
posėdžiuose aptariamos visos valstybės 
narės programos, taip pat atsižvelgiama į 
valstybės narės pagal 46 straipsnį tais 
metais pateiktas pažangos ataskaitas. 

2. Metiniame peržiūros posėdyje gali būti 
aptariama daugiau negu viena programa
arba makroregioninės plėtros fondo 
programa. 2017 ir 2019 m. metiniuose 
peržiūros posėdžiuose aptariamos visos 
valstybės narės programos arba 
makroregioninės plėtros fondų 
programos, taip pat atsižvelgiama į 
valstybės narės pagal 46 straipsnį tais 
metais pateiktas pažangos ataskaitas.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė ir Komisija gali susitarti 
neorganizuoti metinio peržiūros posėdžio 
programoms aptarti, išskyrus 2017 ir 2019 
m. posėdžius. 

3. Valstybė narė ir Komisija gali susitarti 
neorganizuoti metinio peržiūros posėdžio 
programoms arba makroregioninės plėtros 
fondų programoms aptarti, išskyrus 2017 
ir 2019 m. posėdžius. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 45 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei programai iš fondų skiriamos lėšos 
neviršija 75 mln. EUR, nukrypstant nuo 
45 straipsnio 1 dalies nuostatų, peržiūros
posėdžiai rengiami 2017 ir 2019 m.

Or. de

Pagrindimas

Eine jährliche Übermittlung der Finanzdaten findet für EFRE, ESF und KF gemäß Art. 102 
Abs. 1 ohnehin statt. Dies genügt den haushaltsrechtlichen Vorgaben der EU und ermöglicht 
die Überprüfung der Leistung der Programme. Um die Umsetzung von kleinen Programmen 
zu erleichtern und dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zum nur geringen finanziellen 
Risiko Rechnung zu tragen, ist für diese Programme daher eine Ausnahme von der 
Verpflichtung zum jährlichen Durchführungsbericht und den Überprüfungssitzungen 
vorzusehen. Die Programme sollten daher verpflichtet werden, über den Stand der 
Durchführung gemäß Art. 44 Abs. 3 und 4 sowie im Rahmen der Fortschrittsberichte (Art. 46) 
2017 und 2019 zu berichten. Die Jährlichen Überprüfungssitzungen gemäß Art. 45 sollten 
gleichfalls, wie bereits in Art. 45 Abs. 3 als Möglichkeit vorgesehen, lediglich 2017 und 2019 
stattfinden müssen.

Pakeitimas 977
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, visų pirma pagal 
kiekvienos programos veiklos rezultatų 
plane nustatytus orientyrus ir klimato 
kaitos tikslams panaudotą paramą;

(b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, visų pirma pagal 
kiekvienos programos veiklos rezultatų 
plane nustatytus orientyrus ir klimato 
kaitos tikslams bei biologinės įvairovės 
apsaugos tikslams, įskaitant su tinklu 
„Natura 2000“ susijusius tikslus, kaip 
reikalaujama pagal nacionalines 
prioritetinių veiksmų programas,
panaudotą paramą; 

Or. en
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Pakeitimas 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, visų pirma pagal 
kiekvienos programos veiklos rezultatų 
plane nustatytus orientyrus ir klimato 
kaitos tikslams panaudotą paramą; 

(b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, visų pirma pagal 
išmatuojamus kokybinius bei kiekybinius
kiekvienos programos veiklos rezultatų 
plane nustatytus orientyrus, įskaitant 
rodiklius, susijusius su 7 ir 8 straipsniuose 
nustatytais horizontaliaisiais principais, ir
klimato kaitos tikslams panaudotą paramą; 

Or. en

Pakeitimas 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, visų pirma pagal
kiekvienos programos veiklos rezultatų 
plane nustatytus orientyrus ir klimato 
kaitos tikslams panaudotą paramą; 

(b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, visų pirma mažinant 
skurdą ir regioninius skirtumus, pagal 
kiekvienos programos veiklos rezultatų 
plane nustatytus orientyrus ir klimato 
kaitos tikslams panaudotą paramą; 

Or. en

Pakeitimas 980
Giommaria Uggias
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, visų pirma pagal 
kiekvienos programos veiklos rezultatų 
plane nustatytus orientyrus ir klimato 
kaitos tikslams panaudotą paramą;

(b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, visų pirma pagal 
kiekvienos programos veiklos rezultatų 
plane nustatytus orientyrus ir klimato 
kaitos bei skurdo mažinimo tikslams 
panaudotą paramą;

Or. it

Pakeitimas 981
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tai, ar veiksmai, kurių buvo imtasi 
siekiant įvykdyti iki partnerystės sutarties 
dienos neįvykdytas ex ante sąlygas, buvo 
įvykdyti pagal nustatytą grafiką; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tai, ar veiksmai, kurių buvo imtasi 
siekiant įvykdyti iki partnerystės sutarties
dienos neįvykdytas ex ante sąlygas, buvo 
įvykdyti pagal nustatytą grafiką; 

(c) tai, ar veiksmai, kurių buvo imtasi 
siekiant įvykdyti iki partnerystės sutarties 
dienos neįvykdytas ex ante sąlygas, buvo 
įvykdyti; 

Or. en
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Pakeitimas 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 10 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) priemonių, kuriomis užtikrinamas BSP 
fondų ir kitų Sąjungos ir nacionalinių 
finansavimo priemonių bei EIB 
koordinavimas, gyvendinimas;

(d) priemonių, kuriomis užtikrinamas BSP 
fondų, makroregioninės plėtros fondo ir 
kitų Sąjungos ir racionalinių finansavimo 
priemonių bei EIB koordinavimas, 
gyvendinimas;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 984
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant 
stiprinti valstybės narės institucijų ir, kai 
tinkama, paramos gavėjų pajėgumus 
administruoti ir naudoti BSP fondų 
paramą; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 985
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 2 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant
stiprinti valstybės narės institucijų ir, kai 
tinkama, paramos gavėjų pajėgumus 
administruoti ir naudoti BSP fondų 
paramą; 

(f) veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant 
stiprinti valstybės narės institucijų ir, kai 
tinkama, paramos gavėjų pajėgumus 
administruoti ir naudoti BSP fondų 
paramą, įskaitant rekomendacijas dėl 
programos ir projektų valdymo mokymų 
pagal tarptautinius standartus, siekiant 
pagerinti administracinius gebėjimus; 

Or. en

Pakeitimas 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 10 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant 
stiprinti valstybės narės institucijų ir, kai 
tinkama, paramos gavėjų pajėgumus 
administruoti ir naudoti BSP fondų 
paramą; 

(f) veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant 
stiprinti valstybės narės arba valstybių 
narių grupės, kuri įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, institucijų 
ir, kai tinkama, paramos gavėjų pajėgumus 
administruoti ir naudoti BSP fondų 
paramą; 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 987
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 2 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) planuojami veiksmai ir atitinkami 
programų, skirtų paramos gavėjų 
administracinei naštai mažinti, tikslai; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
2 dalies 46 straipsnio 10 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) planuojami veiksmai ir atitinkami 
programų, skirtų paramos gavėjų 
administracinei naštai mažinti, tikslai;

(g) planuojami veiksmai ir atitinkami 
programose arba makroregioninės plėtros 
fondų programose numatyti paramos 
gavėjų administracinės naštos mažinimo
tikslai; 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) 5 straipsnyje nurodytų partnerių 
vaidmuo įgyvendinant partnerystės sutartį. 

(h) 5 straipsnyje nurodytų partnerių 
vaidmuo įgyvendinant partnerystės sutartį, 
taip pat dalyvaujančių partnerių sąrašas, 
jų įsipareigojimai bei pareikštos 
nuomonės dėl programos ir partnerystės 
principo įgyvendinimo ir tai, kaip į šias 
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nuomones buvo atsižvelgta;

Or. en

Pakeitimas 990
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) 5 straipsnyje nurodytų partnerių 
vaidmuo įgyvendinant partnerystės sutartį. 

(h) 5 straipsnyje nurodytų partnerių 
vaidmuo įgyvendinant partnerystės sutartį 
ir šios partnerystės kokybės bei 
veiksmingumo vertinimas. 

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad būtų faktiškai užtikrinta visapusiška partnerystės principo reikšmė, valstybės narės
turi ne tik išsamiai apibūdinti partneriams suteiktą vaidmenį, bet ir įvertinti, ar tinkamai buvo 
įgyvendinamas partnerystės principas. 

Pakeitimas 991
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnyje nurodytų partnerių vykdomų 
projektų ir programų valdymo rezultatai
įgyvendinant partnerystės sutartį; 

Or. en

Pakeitimas 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) priežastys, dėl kurių atsiranda 
suvaržymai įgyvendinant BSF fondų 
programas;

Or. en

Pakeitimas 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija per tris mėnesius nuo 
pažangos ataskaitos pateikimo nustato, kad 
pateikta informacija yra neišsami arba 
neaiški, ji gali prašyti, kad valstybė narė 
pateiktų papildomą informaciją. Valstybė 
narė prašomą informaciją Komisijai 
pateikia per tris mėnesius ir, jei reikia, 
atitinkamai patikslina pažangos ataskaitą. 

3. Jeigu Komisija per tris mėnesius nuo 
pažangos ataskaitos pateikimo nustato, kad 
pateikta informacija yra neišsami arba 
neaiški, ji gali prašyti, kad valstybė narė 
arba valstybių narių grupė, kuri įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, pateiktų 
papildomą informaciją. Valstybė narė arba 
valstybių narių grupė, kuri įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, prašomą 
informaciją Komisijai pateikia per tris 
mėnesius ir, jei reikia, atitinkamai 
patikslina pažangos ataskaitą. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija per tris mėnesius nuo 
pažangos ataskaitos pateikimo nustato, kad 
pateikta informacija yra neišsami arba 
neaiški, ji gali prašyti, kad valstybė narė 
pateiktų papildomą informaciją. Valstybė 
narė prašomą informaciją Komisijai 
pateikia per tris mėnesius ir, jei reikia, 
atitinkamai patikslina pažangos ataskaitą. 

3. Jeigu Komisija per vieną mėnesį nuo 
pažangos ataskaitos pateikimo nustato, kad 
pateikta informacija yra neišsami arba 
neaiški, ji gali prašyti, kad valstybė narė 
pateiktų papildomą informaciją. Valstybė 
narė prašomą informaciją Komisijai 
pateikia per tris mėnesius ir, jei reikia, 
atitinkamai patikslina pažangos ataskaitą. 

Or. en

Pakeitimas 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2017 ir 2019 m. Komisija parengia 
strateginę ataskaitą, kurioje apibendrina 
valstybių narių pažangos ataskaitas, ir ją 
pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui. 

4. 2017 ir 2019 m. Komisija parengia 
strateginę ataskaitą, kurioje apibendrina 
valstybių narių arba valstybių narių 
grupės, kuri įsteigė makroregioninės 
plėtros fondą, pažangos ataskaitas, ir ją 
pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 46 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 2018 ir 2020 m. Komisija į savo metinę 
pažangos ataskaitą, kurią teikia pavasario 
Europos Vadovų Tarybai, įtraukia skyrių, 
kuriame apibendrina strateginę ataskaitą, 
visų pirma informaciją apie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimo pažangą. 

5. 2018 ir 2020 m. Komisija į savo metinę 
pažangos ataskaitą, kurią teikia pavasario 
Europos Vadovų Tarybai, įtraukia skyrių, 
kuriame apibendrina strateginę ataskaitą, 
visų pirma informaciją apie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos ir Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategijos 
pavyzdinių iniciatyvų tikslų įgyvendinimo 
pažangą. 

Or. en

Pakeitimas 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertinant siekiama, kad programos būtų 
kokybiškiau rengiamos ir įgyvendinamos, 
taip pat kad būtų įvertintas jų efektyvumas, 
veiksmingumas ir poveikis. Programų 
poveikis vertinamas remiantis atitinkamų 
BSP fondų paskirtimi ir atsižvelgiant į 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslus33 bei bendrąjį 
vidaus produktą (BVP) ir nedarbą, kai 
tinkama.

1. Vertinant siekiama, kad programos arba 
makroregioninės plėtros fondų programos
būtų kokybiškiau rengiamos ir 
įgyvendinamos, taip pat kad būtų įvertintas 
jų efektyvumas, veiksmingumas ir 
poveikis. Programų arba makroregioninės 
plėtros fondų programų poveikis 
vertinamas remiantis atitinkamų BSP 
fondų paskirtimi ir atsižvelgiant į Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslus33 bei bendrąjį vidaus 
produktą (BVP) ir nedarbą, kai tinkama. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.
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Pakeitimas 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertinant siekiama, kad programos būtų 
kokybiškiau rengiamos ir įgyvendinamos, 
taip pat kad būtų įvertintas jų efektyvumas, 
veiksmingumas ir poveikis. Programų 
poveikis vertinamas remiantis atitinkamų 
BSP fondų paskirtimi ir atsižvelgiant į 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslus33 bei bendrąjį 
vidaus produktą (BVP) ir nedarbą, kai 
tinkama. 

1. Vertinant siekiama, kad programos būtų 
kokybiškiau rengiamos ir įgyvendinamos, 
taip pat kad būtų įvertintas jų efektyvumas, 
veiksmingumas ir poveikis. Programų 
poveikis vertinamas remiantis atitinkamų 
BSP fondų paskirtimi ir atsižvelgiant į 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslus33 bei klimato 
kaitos tikslus, su horizontaliaisiais 
principais susijusius rodiklius, bendrąjį 
vidaus produktą (BVP) ir užimtumo bei 
kokybiškų darbo vietų kūrimo tikslus, kai 
tinkama. Valstybės narės gali taikyti 
papildomus rodiklius, įskaitant rodiklius, 
susijusius su programų socialiniu 
poveikiu ar poveikiu aplinkai. 

Or. en

Pakeitimas 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertinant siekiama, kad programos būtų 
kokybiškiau rengiamos ir įgyvendinamos, 
taip pat kad būtų įvertintas jų efektyvumas, 
veiksmingumas ir poveikis. Programų 
poveikis vertinamas remiantis atitinkamų 
BSP fondų paskirtimi ir atsižvelgiant į 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslus33

bei bendrąjį vidaus produktą (BVP) ir 
nedarbą, kai tinkama. 

1. Vertinant siekiama, kad programos būtų 
kokybiškiau rengiamos ir įgyvendinamos, 
taip pat kad būtų įvertintas jų efektyvumas, 
veiksmingumas ir poveikis. Programų 
poveikis vertinamas remiantis atitinkamų 
BSP fondų paskirtimi ir atsižvelgiant į 
regionų ir vietos poreikius bei bendrąjį 
vidaus produktą (BVP), nedarbą ir skurdą. 
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 Or. en

Pakeitimas 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be 1 dalyje nurodytų nuostatų, 
programų poveikis taip pat gali būti 
vertinamas remiantis kitais svarbiais 
aspektais, atsižvelgiant į atitinkamos 
vietovės socialinius, ekonominius ir 
geografinius ypatumus.

Or. fr

Pakeitimas 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad 
būtų nustatytos vertinimams reikalingų 
duomenų, įskaitant duomenis apie bendrus 
ir, kai tinkama, konkrečius programų 
rodiklius, parengimo ir surinkimo 
procedūros. 

2. Valstybės narės arba valstybių narių 
grupė, kuri įsteigė makroregioninės 
plėtros fondą, suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad 
būtų nustatytos vertinimams reikalingų 
duomenų, įskaitant duomenis apie bendrus 
ir, kai tinkama, konkrečius programos 
arba makroregioninės plėtros fondo 
programos rodiklius, parengimo ir 
surinkimo procedūros. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.
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Pakeitimas 1002
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad 
būtų nustatytos vertinimams reikalingų 
duomenų, įskaitant duomenis apie bendrus 
ir, kai tinkama, konkrečius programų 
rodiklius, parengimo ir surinkimo 
procedūros. 

2. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad 
būtų nustatytos vertinimams reikalingų 
duomenų, įskaitant duomenis apie bendrus 
ir, kai tinkama, konkrečius programų 
rodiklius, parengimo ir surinkimo 
procedūros. Abiems vertinimams ir 
duomenų rinkimui gali būti skiriama 
pagalba pagal techninės paramos 
reikalavimus. 

Or. en

Pakeitimas 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinimus atlieka ekspertai, funkciniu 
požiūriu nepriklausomi nuo už programos 
įgyvendinimą atsakingos institucijos. 
Komisija pateikia gaires, kaip atlikti 
vertinimus. 

3. Vertinimus atlieka ekspertai, funkciniu 
požiūriu nepriklausomi nuo už programos 
arba makroregioninės plėtros fondo 
programos įgyvendinimą atsakingos 
institucijos. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.
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Pakeitimas 1004
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinimus atlieka ekspertai, funkciniu 
požiūriu nepriklausomi nuo už programos 
įgyvendinimą atsakingos institucijos. 
Komisija pateikia gaires, kaip atlikti 
vertinimus. 

3. Vertinimus atlieka ekspertai, funkciniu 
požiūriu nepriklausomi nuo už programos 
įgyvendinimą atsakingos institucijos. 
Vertinimą atliekanti ekspertų grupė 
įtraukia partnerius, paskirtus taikant 
skaidrius procedūras, kurių paiso visi 
valstybės narės valdantieji subjektai ir 
kurios yra nepriklausomos nuo jų. 
Komisija pateikia gaires, kaip atlikti 
vertinimus. 

Or. en

Pakeitimas 1005
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visi vertinimai skelbiami viešai visa 
apimtimi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1006
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visi vertinimai skelbiami viešai visa 
apimtimi. 

4. Visų vertinimų galutinė ataskaita
skelbiama viešai visa apimtimi.
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Or. en

Pakeitimas 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atlieka ex ante
vertinimus, kad pagerintų kiekvienos 
programos planavimo kokybę.

1. Valstybės narės arba valstybių narių 
grupė, kuri įsteigė makroregioninės 
plėtros fondą, atlieka ex ante vertinimus, 
kad pagerintų kiekvienos programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
planavimo kokybę.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už ex ante vertinimų atlikimą atsako už 
programų parengimą atsakinga institucija. 
Ex ante vertinimai Komisijai pateikiami 
kartu su programa ir santrauka. 
Konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
gali būti nustatyti ribiniai dydžiai, kurių 
neviršijant ex ante vertinimas gali būti 
derinamas su kitos programos vertinimu. 

2. Už ex ante vertinimų atlikimą atsako už 
programų arba makroregioninės plėtros 
fondų programų parengimą atsakinga 
institucija. Ex ante vertinimai Komisijai 
pateikiami kartu su programa arba 
makroregioninės plėtros fondo programa
ir santrauka. Konkretiems fondams 
taikomose taisyklėse gali būti nustatyti 
ribiniai dydžiai, kurių neviršijant ex ante
vertinimas gali būti derinamas su kitos 
programos vertinimu. 

Or. sk
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1009
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už ex ante vertinimų atlikimą atsako už 
programų parengimą atsakinga institucija. 
Ex ante vertinimai Komisijai pateikiami 
kartu su programa ir santrauka. 
Konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
gali būti nustatyti ribiniai dydžiai, kurių 
neviršijant ex ante vertinimas gali būti 
derinamas su kitos programos vertinimu.

2. Už ex ante vertinimų atlikimą atsako už 
programų parengimą atsakinga institucija. 
Ex ante vertinimai Komisijai pateikiami 
kartu su programa ir santrauka. 
Konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
gali būti nustatyti ribiniai dydžiai, kurių 
neviršijant ex ante vertinimai gali būti 
derinami su programų, ES parama 
kurioms kiekvienu atveju neviršija 
150 mln. EUR, vertinimu. 

Or. en

Pakeitimas 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kaip prisidedama prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos, atsižvelgiant į pasirinktus 
teminius tikslus ir prioritetus bei 
nacionalinius ir regionų poreikius;

(a) kaip prisidedama prie Sąjungos 
sanglaudos tikslų ir pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos, 
atsižvelgiant į pasirinktus teminius tikslus 
ir prioritetus bei nacionalinius ir regionų 
poreikius;

Or. fr
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Pakeitimas 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kaip prisidedama prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos, atsižvelgiant į pasirinktus 
teminius tikslus ir prioritetus bei 
nacionalinius ir regionų poreikius; 

(a) kaip prisidedama prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos, atsižvelgiant į pasirinktus 
teminius tikslus, šio reglamento 6, 7 ir 
8 straipsniuose nustatytus 
horizontaliuosius principus ir prioritetus 
bei nacionalinius ir regionų poreikius; 

Or. en

Pakeitimas 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) paskirtų biudžeto išteklių derėjimas su 
programos tikslais;

(c) paskirtų biudžeto išteklių derėjimas su 
programos arba makroregioninės plėtros 
fondo programos tikslais; 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) atrinktų teminių tikslų, prioritetų ir 
susijusių tikslų derėjimas su Bendra 
strategine programa, partnerystės sutartimi, 
konkrečioms šalims skirtomis 
rekomendacijomis pagal Sutarties 121 
straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijomis, priimtomis pagal 
Sutarties 148 straipsnio 4 dalį;

(d) atrinktų teminių tikslų, prioritetų ir 
susijusių tikslų derėjimas su Bendra 
strategine programa ir partnerystės 
sutartimi;

Or. fr

Pakeitimas 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) atrinktų teminių tikslų, prioritetų ir 
susijusių tikslų derėjimas su Bendra 
strategine programa, partnerystės sutartimi, 
konkrečioms šalims skirtomis 
rekomendacijomis pagal Sutarties 121 
straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijomis, priimtomis pagal 
Sutarties 148 straipsnio 4 dalį; 

(d) atrinktų teminių tikslų, prioritetų ir 
susijusių tikslų derėjimas su šio 
reglamento 6, 7 ir 8 straipsniuose 
nustatytais horizontaliaisiais principais,
Bendra strategine programa, partnerystės 
sutartimi, konkrečioms šalims skirtomis 
rekomendacijomis pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijomis, priimtomis pagal 
Sutarties 148 straipsnio 4 dalį; 

Or. en

Pakeitimas 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) atrinktų teminių tikslų, prioritetų ir 
susijusių tikslų derėjimas su Bendra 
strategine programa, partnerystės sutartimi, 
konkrečioms šalims skirtomis 
rekomendacijomis pagal Sutarties 121 
straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijomis, priimtomis pagal 
Sutarties 148 straipsnio 4 dalį; 

(d) programų arba makroregioninės 
plėtros fondų programų atrinktų teminių 
tikslų, prioritetų ir susijusių tikslų 
derėjimas su Bendra strategine programa, 
partnerystės sutartimi, konkrečioms šalims 
skirtomis rekomendacijomis pagal 
Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijomis, priimtomis pagal 
Sutarties 148 straipsnio 4 dalį; 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) siūlomų programos rodiklių 
aktualumas ir aiškumas;

(e) siūlomų programų arba 
makroregioninės plėtros fondų programų
rodiklių aktualumas ir aiškumas; 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1017
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) ar pakankami žmogiškieji ir 
administraciniai pajėgumai valdyti 
programą; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1018
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) ar pakankami žmogiškieji ir 
administraciniai pajėgumai valdyti 
programą; 

(i) ar pakankami žmogiškieji ir 
administraciniai pajėgumai valdyti 
programą, kartu įvertinant jų 
kompetenciją projektų ir programų 
valdymo srityje; 

Or. en

Pakeitimas 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) ar pakankami žmogiškieji ir 
administraciniai pajėgumai valdyti 
programą;

(i) ar pakankami žmogiškieji ir 
administraciniai pajėgumai valdyti 
programą arba makroregioninės plėtros 
fondo programą; 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.
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Pakeitimas 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) ar tinkamos programos stebėsenai ir 
vertinimams reikalingų duomenų rinkimo 
procedūros; 

(j) ar tinkamos programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
stebėsenai ir vertinimams reikalingų 
duomenų rinkimo procedūros;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) ar suplanuotos priemonės pakankamos
moterų ir vyrų lygybei skatinti, ir 
diskriminacijos prevencijai;

(l) ar suplanuotos priemonės, įskaitant 
priemones, kuriomis siekiama pašalinti 
prieinamumo kliūtis žmonėms su negalia, 
tinkamos moterų ir vyrų lygybei skatinti ir 
diskriminacijos prevencijai; 

Or. en

Pakeitimas 1022
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies l punktas



AM\903903LT.doc 119/158 PE491.054v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) ar suplanuotos priemonės pakankamos 
moterų ir vyrų lygybei skatinti, ir 
diskriminacijos prevencijai;

(l) ar suplanuotos priemonės pakankamos 
realiai ir veiksmingai moterų ir vyrų 
lygybei užtikrinti, ir kovai su 
diskriminacija;

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintos lygios vyrų ir moterų galimybės ir kova su diskriminacija.

Pakeitimas 1023
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) ar suplanuotos priemonės pakankamos 
moterų ir vyrų lygybei skatinti, ir 
diskriminacijos prevencijai; 

(l) ar visos suplanuotos priemonės 
pakankamos moterų ir vyrų lygybei, jei 
reikia, skatinti, ir diskriminacijos 
prevencijai; 

Or. en

Pakeitimas 1024
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies m punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) ar suplanuotos priemonės tinkamos 
tvariam vystymuisi skatinti. 

(m) ar suplanuotos priemonės tinkamos 
skatinti tvarų vystymąsi, įskaitant bendrą 
kiekybinį jų poveikį klimato kaitai. 

Or. en
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Pakeitimas 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies m punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) ar suplanuotos priemonės tinkamos 
tvariam vystymuisi skatinti. 

(m) ar suplanuotos priemonės tinkamos 
skatinti tvarų vystymąsi ir užkirsti kelią 
papildomoms Europos visuomenės 
patiriamoms išorės išlaidoms ateityje 
pagal šio reglamento 8 straipsnį. 

Or. en

Pakeitimas 1026
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies m punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) priemonės, kurių imtasi siekiant įtraukti 
5 straipsnyje nurodytus partnerius, 
įskaitant ekonominius ir socialinius 
partnerius, taip pat priemonės, kuriomis 
siekiama supaprastinti administracines 
procedūras; 

Or. en

Pakeitimas 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ma) ar suplanuotos priemonės arba 
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priemonės, kurių buvo imtasi, tinkamos 
5 straipsnyje nurodytiems partneriams 
įtraukti į partnerystės sutarties ir 
programų rengimo, įgyvendinimo, 
vertinimo ir stebėsenos veiklą; 

Or. en

Pakeitimas 1028
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ar programa yra tinkama pagal projektų 
ir programų valdymo vertinimo 
kriterijams taikomus tarptautinius 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tinkama, į ex ante vertinimą 
įtraukiami reikalavimai dėl strateginio 
poveikio aplinkai vertinimo, kaip nustatyta 
2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2001/42/EB dėl tam 
tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai 
vertinimo34. 

4. Į ex ante vertinimą įtraukiami 
reikalavimai dėl strateginio poveikio 
aplinkai vertinimo, kaip nustatyta 2001 m. 
birželio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2001/42/EB dėl tam 
tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai 
vertinimo34, ir programų poveikio klimato 
kaitai vertinimai. 

Or. en
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Pakeitimas 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai tinkama, į ex ante vertinimą 
įtraukiami reikalavimai dėl strateginio 
poveikio aplinkai vertinimo, kaip nustatyta 
2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2001/42/EB dėl tam 
tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai 
vertinimo34. 

4. Į ex ante vertinimą įtraukiami 
reikalavimai dėl strateginio poveikio 
aplinkai vertinimo, kaip nustatyta 2001 m. 
birželio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2001/42/EB dėl tam 
tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai 
vertinimo, taip pat programų poveikio 
biologinei įvairovei ir klimato kaitai 
vertinimai. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad į visas programas būtų įtraukti tvaraus vystymosi aspektai, kaip 
reikalaujama 8 straipsnyje, atliekant siūlomų programų ex-ante vertinimą reikia įvertinti ir 
visus svarbius aplinkos apsaugos aspektus, ypač klimato kaitos ir biologinės įvairovės. Tai 
ypač svarbu norint abiejose srityse pasiekti ES tikslus iki 2020 m. ir išvengti programų, kurių 
rezultatai būtų priešingi.

Pakeitimas 1031
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaujančioji institucija, remdamasi
konkretiems fondams taikomomis 
taisyklėmis, parengia ir pateikia
kiekvienos programos vertinimo planą. 

1. Remiantis konkretiems fondams 
taikomomis taisyklėmis, parengiamas ir 
pateikiamas kiekvienos programos 
vertinimo planas. 

Or. en
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Pakeitimas 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per programavimo laikotarpį 
vadovaujančioji institucija atlieka 
kiekvienos programos vertinimus, įskaitant 
veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio 
vertinimą, remdamasi vertinimo planu. 
Bent kartą per programavimo laikotarpį 
įvertinama, kaip BSP fondų parama 
prisideda prie kiekvieno prioriteto tikslų 
įgyvendinimo. Stebėsenos komitetas 
išnagrinėja visus vertinimus ir siunčia 
Komisijai.

3. Per programavimo laikotarpį 
vadovaujančioji institucija atlieka 
kiekvienos programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
vertinimus, įskaitant veiksmingumo, 
efektyvumo ir poveikio vertinimą, 
remdamasi vertinimo planu. Bent kartą per 
programavimo laikotarpį įvertinama, kaip 
BSP fondų parama prisideda prie kiekvieno 
prioriteto tikslų įgyvendinimo. Stebėsenos 
komitetas išnagrinėja visus vertinimus ir 
siunčia Komisijai. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 49 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodyto 
vertinimo rezultatus valdančiosios 
institucijos atlieka reikiamus programos 
mechanizmų ir įgyvendinimo procedūrų 
pakeitimus ir patobulinimus. 

Or. en
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Pakeitimas 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija programas gali vertinti savo 
iniciatyva. 

4. Komisija programas arba 
makroregioninės plėtros fondų programas
gali vertinti savo iniciatyva. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 50 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ex post vertinimus atlieka Komisija arba 
valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos. Per ex post
vertinimus nagrinėjamas BSP fondų 
veiksmingumas ir efektyvumas, jų indėlis 
įgyvendinant Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategiją, laikantis
konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
nustatytų konkrečių reikalavimų. Ex post
vertinimai užbaigiami iki 2023 m. gruodžio 
31 d.

Ex post vertinimus atlieka Komisija arba 
valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos. Per ex post
vertinimus nagrinėjamas BSP fondų 
veiksmingumas ir efektyvumas, jų indėlis 
įgyvendinant Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategiją, 
atsižvelgiant į Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
pavyzdinių iniciatyvų tikslus bei
konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
nustatytus konkrečius reikalavimus. Ex 
post vertinimai užbaigiami iki 2023 m. 
gruodžio 31 d.

Or. en
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Pakeitimas 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 50 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ex post vertinimus atlieka Komisija arba
valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos. Per ex post
vertinimus nagrinėjamas BSP fondų 
veiksmingumas ir efektyvumas, jų indėlis 
įgyvendinant Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategiją, laikantis 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
nustatytų konkrečių reikalavimų. Ex post
vertinimai užbaigiami iki 2023 m. gruodžio 
31 d. 

Ex post vertinimus glaudžiai 
bendradarbiaudamos atlieka Komisija,
valstybės narės arba valstybių narių 
grupė, kuri įsteigė makroregioninės 
plėtros fondą. Per ex post vertinimus 
nagrinėjamas BSP fondų veiksmingumas ir 
efektyvumas, jų indėlis įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, laikantis konkretiems 
fondams taikomose taisyklėse nustatytų 
konkrečių reikalavimų. Ex post vertinimai 
užbaigiami iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 50 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ex post vertinimus atlieka Komisija arba 
valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos. Per ex post
vertinimus nagrinėjamas BSP fondų 
veiksmingumas ir efektyvumas, jų indėlis 
įgyvendinant Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategiją, 
laikantis konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse nustatytų konkrečių reikalavimų. 
Ex post vertinimai užbaigiami iki 2023 m. 
gruodžio 31 d.

Ex post vertinimus atlieka Komisija arba 
valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos. Per ex post
vertinimus nagrinėjamas BSP fondų 
veiksmingumas ir efektyvumas, jų indėlis 
tenkinant regionų ir vietos poreikius, 
laikantis konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse nustatytų konkrečių reikalavimų. 
Ex post vertinimuose pateikiamas BSP
fondų programų įgyvendinimo galimų 
suvaržymų vertinimas. Ex post vertinimai 
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užbaigiami iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 51 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos iniciatyva arba jos vardu iš BSP 
fondų galima skirti paramą pasirengimui, 
stebėsenai, administracinei ir techninei 
pagalbai, vertinimui, auditui ir kontrolės 
priemonėms, reikalingoms šiam 
reglamentui įgyvendinti.

Komisijos iniciatyva arba jos vardu iš BSP 
fondų galima skirti paramą pasirengimui, 
stebėsenai, administracinei ir techninei 
pagalbai, vertinimui, auditui, kontrolės 
priemonėms ir dotacijų schemoms 
konkurencingumui ir užimtumui remti, 
reikalingoms šiam reglamentui įgyvendinti.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus. Remiantis 
2012 m. sausio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Sąjunga ir valstybės narės turėtų 
modernizuoti savo ekonomiką ir didinti konkurencingumą, siekdamos užtikrinti tvarų augimą. 
Sąjunga ir valstybės narės turėtų taikyti nuoseklų ir išsamų metodą, kuriuo siekiama suderinti 
fiskalinį konsolidavimą išlaikančias pažangias investicijas ir struktūrines priemones būsimam 
ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti. 

Pakeitimas 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
 Antrosios dalies 51 straipsnio 1 dalies antros pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) veiksmus, skirtus informacijai skleisti, 
tinklams kurti, viešinimo veiklai vykdyti, 
informuotumui didinti, bendradarbiavimui 
bei keitimuisi patirtimi, taip pat su 

(f) veiksmus, skirtus informacijai skleisti, 
tinklams kurti, viešinimo veiklai vykdyti, 
informuotumui didinti, bendradarbiavimui 
bei keitimuisi patirtimi, taip pat su
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trečiosiomis šalimis, skatinti. Siekiant 
veiksmingesnės komunikacijos su 
visuomene ir didesnės komunikacijos 
veiksmų, kurių imtasi Komisijos 
iniciatyva, sinergijos, pagal šį reglamentą 
komunikacijos veiksmams skiriamos lėšos 
taip pat naudojamos Europos Sąjungos 
politikos prioritetų, susijusių su šio 
reglamento bendraisiais tikslais, 
koordinuotai komunikacijai; 

pilietinės visuomenės organizacijomis bei
trečiosiomis šalimis, skatinti. Siekiant 
veiksmingesnės komunikacijos su 
visuomene ir didesnės komunikacijos 
veiksmų, kurių imtasi Komisijos 
iniciatyva, sinergijos, pagal šį reglamentą 
komunikacijos veiksmams skiriamos lėšos 
taip pat naudojamos Europos Sąjungos 
politikos prioritetų, susijusių su šio 
reglamento bendraisiais tikslais, 
koordinuotai komunikacijai; 

Or. en

Pakeitimas 1040
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
 Antrosios dalies 51 straipsnio 1 dalies antros pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) sukūrimas nacionalinio ir regioninio 
lygmens draugiško ginčų sprendimo 
sistemos, reikalingos sprendžiant ginčus, 
kylančius dėl skirtingo dokumentų 
išaiškinimo bei konfliktų, susijusių su 
audito, patikrinimų ir mokėjimo 
sąlygomis, o iš esmės su visomis naudos 
gavėjų ginčų sprendimo priemonėmis; 

Or. en

Pakeitimas 1041
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 51 straipsnio 1 dalies antros pastraipos j punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) su projektais susijusių 5 straipsnyje 
nurodytų partnerių ir naudos gavėjų ir 
(arba) projektų vadovų ir administratorių 
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informavimas bei pirminis ir tęstinis 
švietimas ir mokymas; 

Or. en

Pakeitimas 1042
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 51 straipsnio 1 dalies antros pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) rekomendacijos ir paslaugos su 
projekto ir programos valdymu susijusių 
mokymų, skirtų administraciniams 
gebėjimams stiprinti, srityje; 

Or. en

Pakeitimas 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 51 straipsnio 1 dalies antros pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) dotacijų schemos konkurencingumui 
ir užimtumui remti, kurios įgyvendinamos 
naudojant makroregioninės plėtros 
fondus ir taikomos visą makroregioninių 
projektų, priklausančių makroregioninės 
plėtros fondų programų prioritetų sričiai, 
įgyvendinimo laikotarpį; 

Or. sk

Pagrindimas

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
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spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Doterajšia prax ukazuje, že reálny rast a zamestnanosť je možné 
dosiahnuť len na konkrétnom obsahu. Konkrétnym obsahom, sú v prípade makroregionálnych 
rozvojových fondov, konkrétne makroregionálne projekty implementované v rámci priorít 
makroregionálnych rozvojových fondov.

Pakeitimas 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 51 straipsnio 1 dalies antros pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) pagalba koordinavimo organizacijoms 
ir nevyriausybinėms organizacijoms, 
ekonominiams ir socialiniams 
partneriams bei tinklams ir asociacijoms, 
atstovaujančioms vietos, savivaldybių ir 
regionų valdžios institucijas ES lygmeniu 
sanglaudos politikos srityje, siekiant 
skatinti palaikyti ryšius su nacionaliniais 
ir regioniniais partneriais stebėsenos 
komitete, taip pat skatinti jų tarpusavio 
struktūrinį dialogą bei dialogą su 
Komisija. Be to, pagalba gali apimti ir 
skatinti partnerių, sprendžiančių 
konkrečius esamų ir naujų teminių tinklų 
temų klausimus, keitimąsi nuomonėmis ir 
tarpusavio bendradarbiavimą. 

Or. en

Pakeitimas 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 51 straipsnio 1 dalies antros pastraipos j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(jb) pagalba, siekiant remti keitimąsi 



PE491.054v01-00 130/158 AM\903903LT.doc

LT

nuomonėmis bei bendradarbiavimą 
esamuose bei naujuose teminiuose 
tinkluose, sudarytuose iš vietos veiklos 
grupių, kurios nurodytos šio reglamento 
30 straipsnyje; 

Or. en

Pakeitimas 1046
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti pasirengimo, valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informavimo ir 
komunikacijos, tinklų kūrimo, skundų 
sprendimo, kontrolės ir audito veiksmus. 
BSP fondų paramą valstybė narė gali 
naudoti remdama veiksmus, skirtus 
paramos gavėjų administracinei naštai 
mažinti, įskaitant elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas, ir veiksmams, 
skirtiems valstybės narės institucijų ir 
paramos gavėjų pajėgumų administruoti ir 
naudoti BSP fondų paramą stiprinimui. Šie 
veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir 
vėlesniais programavimo laikotarpiais. 

1. Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti pasirengimo, valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informavimo ir 
komunikacijos, tinklų kūrimo, skundų 
sprendimo, kontrolės ir audito veiksmus. 
BSP fondų paramą valstybė narė gali 
naudoti remdama veiksmus, skirtus 
paramos gavėjų administracinei naštai 
mažinti, įskaitant elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas, ir veiksmams, 
skirtiems valstybės narės institucijų, 
partnerių pagal 5 straipsnį, ypač 
ekonominių ir socialinių partnerių, ir 
paramos gavėjų pajėgumų administruoti ir
naudoti BSP fondų paramą stiprinimui. Šie 
veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir 
vėlesniais programavimo laikotarpiais.

Or. en

Pakeitimas 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 52 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti pasirengimo, valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informavimo ir 
komunikacijos, tinklų kūrimo, skundų 
sprendimo, kontrolės ir audito veiksmus. 
BSP fondų paramą valstybė narė gali 
naudoti remdama veiksmus, skirtus 
paramos gavėjų administracinei naštai 
mažinti, įskaitant elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas, ir veiksmams, 
skirtiems valstybės narės institucijų ir 
paramos gavėjų pajėgumų administruoti ir 
naudoti BSP fondų paramą stiprinimui. Šie 
veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir 
vėlesniais programavimo laikotarpiais.

1. Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti pasirengimo, valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informavimo ir 
komunikacijos, tinklų kūrimo, skundų 
sprendimo, kontrolės ir audito veiksmus, 
taip pat dotacijų programas 
konkurencingumui ir užimtumui remti. 
BSP fondų paramą valstybė narė gali 
naudoti remdama veiksmus, skirtus 
paramos gavėjų administracinei naštai 
mažinti, įskaitant elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas, ir veiksmams, 
skirtiems valstybių narių arba valstybių 
narių grupės, kuri įsteigė
makroregioninės plėtros fondą, institucijų 
ir paramos gavėjų pajėgumų administruoti 
ir naudoti BSP fondų paramą stiprinimui. 
Šie veiksmai gali būti susiję su ankstesniais 
ir vėlesniais programavimo laikotarpiais.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti pasirengimo, valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informavimo ir 
komunikacijos, tinklų kūrimo, skundų 
sprendimo, kontrolės ir audito veiksmus. 
BSP fondų paramą valstybė narė gali 
naudoti remdama veiksmus, skirtus 
paramos gavėjų administracinei naštai 
mažinti, įskaitant elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas, ir veiksmams, 

1. Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti pasirengimo, valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informavimo ir 
komunikacijos, tinklų kūrimo, skundų 
sprendimo, kontrolės ir audito veiksmus. 
BSP fondų paramą valstybė narė gali 
naudoti remdama veiksmus, skirtus 
paramos gavėjų administracinei naštai 
mažinti, įskaitant elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas, ir veiksmams, 
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skirtiems valstybės narės institucijų ir 
paramos gavėjų pajėgumų administruoti ir 
naudoti BSP fondų paramą stiprinimui. Šie 
veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir 
vėlesniais programavimo laikotarpiais.

skirtiems valstybės narės, vietos ir regiono
institucijų ir paramos gavėjų pajėgumų 
administruoti ir naudoti BSP fondų paramą 
stiprinimui. Šie veiksmai gali būti susiję su 
ankstesniais ir vėlesniais programavimo 
laikotarpiais. Į Europos Sąjungą stojančių 
naujų regionų atveju, šių priemonių 
valstybė narė imasi iš karto tam, kad 
vietos ir regionų institucijos galėtų greitai 
sugebėti valdyti su šiuo reglamentu 
susijusių fondų įvairovę.

Or. fr

Pakeitimas 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti pasirengimo, valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informavimo ir 
komunikacijos, tinklų kūrimo, skundų 
sprendimo, kontrolės ir audito veiksmus. 
BSP fondų paramą valstybė narė gali 
naudoti remdama veiksmus, skirtus 
paramos gavėjų administracinei naštai 
mažinti, įskaitant elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas, ir veiksmams, 
skirtiems valstybės narės institucijų ir 
paramos gavėjų pajėgumų administruoti ir 
naudoti BSP fondų paramą stiprinimui. Šie 
veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir 
vėlesniais programavimo laikotarpiais. 

1. Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti pasirengimo, valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informavimo ir 
komunikacijos, tinklų kūrimo, skundų 
sprendimo, kontrolės ir audito veiksmus. 
BSP fondų paramą valstybė narė gali 
naudoti remdama veiksmus, skirtus 
paramos gavėjų administracinei naštai 
mažinti, įskaitant elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas, ir veiksmams, 
skirtiems valstybės narės institucijų,
5 straipsnyje nurodytų partnerių ir 
paramos gavėjų pajėgumų administruoti ir 
naudoti BSP fondų paramą stiprinimui. Be 
to, nacionaliniu lygmeniu skatinamas 
vietos veiksmų grupių, nurodytų 
30 straipsnyje, keitimasis nuomonėmis ir 
gerąja patirtimi. Šie veiksmai gali būti 
susiję su ankstesniais ir vėlesniais 
programavimo laikotarpiais. 

Or. en
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Pakeitimas 1050
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti pasirengimo, valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informavimo ir 
komunikacijos, tinklų kūrimo, skundų 
sprendimo, kontrolės ir audito veiksmus. 
BSP fondų paramą valstybė narė gali 
naudoti remdama veiksmus, skirtus 
paramos gavėjų administracinei naštai 
mažinti, įskaitant elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas, ir veiksmams, 
skirtiems valstybės narės institucijų ir 
paramos gavėjų pajėgumų administruoti ir 
naudoti BSP fondų paramą stiprinimui. Šie 
veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir 
vėlesniais programavimo laikotarpiais. 

1. Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti pasirengimo, valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informavimo ir 
komunikacijos, tinklų kūrimo, skundų 
sprendimo, kontrolės ir audito veiksmus. 
BSP fondų paramą valstybė narė gali 
naudoti remdama veiksmus, skirtus 
paramos gavėjų administracinei naštai 
mažinti, įskaitant elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas, ir veiksmams, 
skirtiems valstybės narės institucijų, 
partnerių ir paramos gavėjų pajėgumų 
administruoti ir naudoti BSP fondų paramą 
stiprinimui. Šie veiksmai gali būti susiję su 
ankstesniais ir vėlesniais programavimo 
laikotarpiais.

Or. en

Pakeitimas 1051
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti pasirengimo, valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informavimo ir 
komunikacijos, tinklų kūrimo, skundų 
sprendimo, kontrolės ir audito veiksmus. 
BSP fondų paramą valstybė narė gali 
naudoti remdama veiksmus, skirtus 
paramos gavėjų administracinei naštai 
mažinti, įskaitant elektroninio keitimosi 

1. Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti gebėjimų stiprinimo, 
pasirengimo, valdymo, stebėsenos, 
vertinimo, informavimo ir komunikacijos, 
tinklų kūrimo, skundų sprendimo, 
kontrolės ir audito veiksmus. BSP fondų 
paramą valstybė narė gali naudoti remdama 
veiksmus, skirtus paramos gavėjų 
administracinei naštai mažinti, įskaitant 
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duomenimis sistemas, ir veiksmams, 
skirtiems valstybės narės institucijų ir 
paramos gavėjų pajėgumų administruoti ir 
naudoti BSP fondų paramą stiprinimui. Šie 
veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir 
vėlesniais programavimo laikotarpiais. 

elektroninio keitimosi duomenimis 
sistemas, ir veiksmams, skirtiems valstybės 
narės institucijų ir paramos gavėjų 
pajėgumų administruoti ir naudoti BSP 
fondų paramą stiprinimui. Šie veiksmai 
gali būti susiję su ankstesniais ir vėlesniais 
programavimo laikotarpiais. 

Or. en

Pakeitimas 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 52 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekviena valstybė narė užtikrina 
tinkamą savo veiksmų programų 
techninės paramos lygį partneriams, 
nurodytiems šio reglamento 5 straipsnio 
1 dalies a, b ir c punktuose, kad būtų 
palengvintas šių partnerių įsitraukimas ir 
dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant 
partnerystės sutartis, taip pat rengiant, 
įgyvendinant, stebinti ir vertinant 
programas. 

Or. en

Pakeitimas 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos iniciatyva arba jos vardu 
įgyvendinamos techninės pagalbos 
priemonės gali būti finansuojamos
100 proc.

2. Komisijos iniciatyva arba jos vardu 
įgyvendinamos techninės pagalbos 
priemonės, taip pat makroregioniniai 
projektai, įgyvendinami kaip pagrindiniai 
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projektai bent keturių valstybių narių, 
patvirtinusių makroregioninę strategiją, 
teritorijoje pagal makroregioninės plėtros 
fondų programas, kartu taikant dotacijų 
schemas konkurencingumui ir užimtumui 
remti, gali būti finansuojami 100 proc. 

Or. sk

Pagrindimas

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Ide o strategické ciele Únie, ktoré sa naplnia prostredníctvom 
nadnárodnej makroregionálnej spolupráce pri implementácii makroregionálnych projektov s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Z 
dôvodu, že v takomto prípade ide o kombináciu viacerých strategických cieľov únie, je 
potrebné, aby existovala možnosť financovať makroregionálne projekty, implementované v 
rámci priorít programov makroregionálnych rozvojových fondov ako veľké projekty 
minimálne na území štyroch členských štátov schválenej makroregionálnej stratégie a s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti, vo 
výške 100%..

Pakeitimas 1054
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos iniciatyva arba jos vardu 
įgyvendinamos techninės pagalbos 
priemonės gali būti finansuojamos 
100 proc. 

2. Komisijos arba valstybės narės 
iniciatyva arba Komisijos vardu 
įgyvendinamos techninės pagalbos 
priemonės gali būti finansuojamos 
100 proc. 

Or. en

Pakeitimas 1055
Michael Theurer
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 53 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tais atvejais, kai reikalingas valstybės 
bendras finansavimas, jis gali būti 
pakeičiamas ir privačių investuotojų 
finansavimu.

Or. de

Pakeitimas 1056
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 54 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tam tikro tipo veiksmui taikant 
procentais išreikštą fiksuoto dydžio sumą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 54 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) apskaičiuojama dabartinė grynųjų 
veiksmo pajamų vertė atsižvelgiant į 
principą „teršėjas moka“ ir, jei tinkama, į 
nuosavo kapitalo aspektus, susijusius su 
santykine atitinkamos valstybės narės 
gerove. 

(b) apskaičiuojama dabartinė grynųjų 
veiksmo pajamų vertė atsižvelgiant į išorės 
socialinių išlaidų ir išlaidų aplinkos 
apsaugai, susijusių su visų rūšių 
transportu, internalizaciją ir į principą 
„teršėjas moka“, taip pat į nuosavo 
kapitalo aspektus, susijusius su santykine 
atitinkamos valstybės narės gerove. 
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Or. en

Pakeitimas 1058
Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 54 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansuoti tinkamos veiksmo išlaidos 
negali viršyti sumos, gautos iš dabartinės 
investicijų sąnaudų vertės atėmus dabartinę 
grynųjų pajamų vertę, nustatytą pagal 
vieną iš tų metodų.

Finansuoti tinkamos veiksmo išlaidos 
negali viršyti sumos, gautos iš dabartinės 
investicijų sąnaudų vertės atėmus dabartinę 
grynųjų pajamų vertę, nustatytą pagal 
vieną iš tų metodų, išskyrus investicijas į 
tvarią ir mažai anglies dioksido 
išskiriančią transporto infrastruktūrą, kai 
finansuoti tinkamos išlaidos atitinka 
veiksmo investicijų sąnaudų dabartinę 
vertę.

Or. de

Pagrindimas

Kai kurių rūšių transporto sektoriai privalo nuolat uždirbti pajamas, o kitiems toks 
įpareigojimas netaikomas. Taikant šią taisyklę dėl vienodos ES bendro finansavimo dalies 
būtų apskritai daugiau ES lėšų teikiama tokiems projektams, kuriems visiškai arba beveik 
visiškai teikiama viešoji parama, o tokie projektai, iš kurių gaunamos pajamos, gautų, 
palyginti, mažiau ES lėšų.

Pakeitimas 1059
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 54 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 142 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose apibrėžiama a punkte nurodyta 
fiksuoto dydžio suma.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 54 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 142 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose apibrėžiama a punkte nurodyta 
fiksuoto dydžio suma.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose apibrėžiama a punkte nurodyta 
fiksuoto dydžio suma ir b punkte 
nurodytas metodas.

Or. en

Pagrindimas

Metodikos patvirtinimas yra bendros taikymo srities priemonė, kuria ketinama papildyti tam 
tikrus neesminius pagrindinio teisės akto elementus. 

Pakeitimas 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 54 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija patvirtina b punkte nurodytą 
metodiką, priimdama įgyvendinimo aktus 
pagal 143 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Metodikos patvirtinimas yra bendros taikymo srities priemonė, kuria ketinama papildyti tam 
tikrus neesminius pagrindinio teisės akto elementus. 
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Pakeitimas 1062
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 54 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalys taikomos tik veiksmams, 
kurių visos sąnaudos viršija 
1 000 000 EUR. 

3. 1 ir 2 dalys taikomos tik veiksmams, 
kurių visos tinkamos finansuoti sąnaudos 
viršija 1 000 000 EUR.

Or. pt

Pagrindimas

Tikslinga analizuoti veiksmus, iš kurių gaunama pajamų, paprastai laikomus finansavimo 
spragomis, kai tinkamos finansuoti sąnaudos viršija 1 000 000 EUR, o ne tada, kai bendra 
darbo (finansavimui tinkamos ir finansavimui netinkamos investicijos) kaina viršija šią sumą. 
Pakeitimu siekiama supaprastinti paraiškų teikimo procesą gavėjui, taip pat užtikrinti 
skaidrumą skirstant struktūrinių fondų lėšas. 

Pakeitimas 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 54 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Apskaičiuojant grynąsias pajamas 
pagal 1 ir 2 dalis neturi būti atsižvelgiama 
į ekonominius sandorius tarp subjektų, 
kurie priklauso tam pačiam apskaitos 
konsolidavimui pagal Europos sąskaitų 
sistemos metodiką, ESS ir taikomas 
Europos Sąjungos bei nacionalines 
taisykles.

Or. es

Pagrindimas

Manoma, kad skaičiuojant pajamas neturėtų būti įskaitomos sandorių tarp tos pačios 
konsolidavimo apskaitos subjektų pajamos.
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Pakeitimas 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 54 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Apskaičiuojant grynąsias pajamas bus 
neatsižvelgiama, pagal šio straipsnio 1 ir 2 
dalis, į ekonominius sandorius tarp 
subjektų, kurie priklauso tam pačiam 
apskaitos konsolidavimui pagal Europos 
sąskaitų sistemos metodiką, ESS ir 
taikomas Europos Sąjungos bei 
nacionalines taisykles.

Or. es

Pakeitimas 1065
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidų tinkamumas finansuoti 
nustatomas pagal nacionalines taisykles, 
išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente 
arba konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse nustatomos konkrečios taisyklės.

1. Išlaidų tinkamumas finansuoti 
nustatomas pagal nacionalines taisykles, 
išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente 
arba konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse nustatomos konkrečios taisyklės. 
Atitikties finansavimo reikalavimams 
taisyklės užtikrina vienodas sąlygas VPP 
projektams ir projektams, vykdomiems 
pagal viešojo valdymo sutartį. 

Or. en

Pakeitimas 1066
Monika Smolková, Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidų tinkamumas finansuoti 
nustatomas pagal nacionalines taisykles, 
išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente 
arba konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse nustatomos konkrečios taisyklės. 

1. Išlaidų tinkamumas finansuoti 
nustatomas pagal nacionalines taisykles 
arba valstybių narių grupės sutartas 
taisykles, įtrauktas į susitarimą dėl 
makroregioninės plėtros fondo įsteigimo, 
išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente 
arba konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse nustatomos konkrečios taisyklės. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1067
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidų tinkamumas finansuoti 
nustatomas pagal nacionalines taisykles, 
išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente 
arba konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse nustatomos konkrečios taisyklės.

1. Išlaidų tinkamumas finansuoti 
nustatomas pagal nacionalines taisykles, 
išskyrus išlaidas, patirtas pagal Europos 
teritorinio bendradarbiavimo projektus, ir
išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente 
arba konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse nustatomos konkrečios taisyklės.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina sukurti bendrą procedūrą, kad įvairių valstybių narių privatūs subjektai dėl teritorinio 
bendradarbiavimo programų rengimo nepatirtų konkurencijos iškraipymo.

Pakeitimas 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 55 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Veiksmai negali būti atrinkti, kad jiems 
būtų teikiama BSP fondų parama, jeigu 
iki paraiškos skirti finansavimą pagal 
programą pateikimo vadovaujančiajai 
institucijai jie buvo fiziškai baigti arba 
visiškai įgyvendinti, nepaisant to, ar 
paramos gavėjas atliko visus su jais 
susijusius mokėjimus. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 55 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Veiksmai negali būti atrinkti, kad jiems 
būtų teikiama BSP fondų parama, jeigu 
iki paraiškos skirti finansavimą pagal 
programą pateikimo vadovaujančiajai 
institucijai jie buvo fiziškai baigti arba 
visiškai įgyvendinti, nepaisant to, ar 
paramos gavėjas atliko visus su jais 
susijusius mokėjimus.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1070
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 55 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant 51 
straipsnyje nustatytų Komisijos iniciatyva 
teikiamos techninės pagalbos tinkamumo 
finansuoti taisyklių.

5. Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant 
teikiamos techninės pagalbos tinkamumo 
finansuoti taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 55 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Veiksmui gali būti skiriama vieno arba 
kelių BSP fondų parama ir kitų Sąjungos 
priemonių parama, jeigu į mokėjimo 
prašymą dėl atlyginimo iš vieno BSP fondo 
įtraukta išlaidų dalis nėra remiama iš kito 
fondo arba kita Sąjungos priemone, arba iš 
to paties fondo pagal kitą programą.

8. Veiksmui gali būti skiriama vieno arba 
kelių BSP fondų parama ir kitų Sąjungos 
priemonių parama, jeigu į mokėjimo 
prašymą dėl atlyginimo iš vieno BSP fondo 
įtraukta išlaidų dalis nėra remiama iš kito 
fondo arba kita Sąjungos priemone, arba iš 
to paties fondo pagal kitą programą, arba 
makroregioninės plėtros fondo programą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1072
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 55 straipsnio 8 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) parama, suteikta regiono lygmeniu, 
turi būti visiškai grąžinta tuo atveju, jei 
paramos gavėjas persikelia į kitą regioną, 
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valstybę narę arba už ES ribų; 

Or. en

Pakeitimas 1073
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 55 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Veiksmams, susijusiems su Europos 
teritorinio bendradarbiavimo 
programomis, Komisija nustato specialią 
paramos sistemą tam, kad būtų išvengta 
bet kokio konkurencijos tarp subjektų 
iškraipymo.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina sukurti bendrą procedūrą, kad įvairių valstybių narių privatūs subjektai dėl teritorinio 
bendradarbiavimo programų rengimo nepatirtų konkurencijos iškraipymo.

Pakeitimas 1074
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 57 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pagal vienkartines išmokas, neviršijant 
100 000 EUR viešojo įnašo;

(c) pagal vienkartines išmokas, neviršijant 
200 000 EUR viešojo įnašo arba 7–
10 proc. sugrupuotų projektų arba tinklo 
veiksmų atveju; 

Or. en
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Pakeitimas 1075
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 57 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pagal vienkartines išmokas, neviršijant 
100 000 EUR viešojo įnašo;

(c) pagal vienkartines išmokas, neviršijant 
100 000 EUR ES viešojo įnašo;

Or. de

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad kalbama ne tik apie „viešąjį įnašą“, bet apie ES naudojamas lėšas.

Pakeitimas 1076
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 57 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) pagal fiksuoto dydžio sumas, kai 
finansavimas apskaičiuojamas kaip 
procentinė vienos ar kelių nurodytų 
sąnaudų kategorijų dalis.

(d) pagal fiksuoto dydžio sumas, kai 
finansavimas apskaičiuojamas kaip 
procentinė vienos ar kelių nurodytų 
sąnaudų kategorijų dalis. Šios fiksuoto 
dydžio sumos apima ir darbo valandų 
apskaičiavimo normas.

Or. de

Pakeitimas 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 57 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Įmonių atveju dotacijos teikiamos tik 
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mažoms ir vidutinėms įmonėms. 

Or. en

Pakeitimas 1078
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 58 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) taikant fiksuoto dydžio sumą, kurią 
sudaro iki 20 proc. tinkamų finansuoti 
sąnaudų, kai fiksuoto dydžio suma 
apskaičiuojama taikant sąžiningą, nešališką 
ir patikrinamą metodą arba metodą, 
taikomą įgyvendinant tik valstybės narės 
finansuojamas dotacijų programas, skirtas 
panašaus pobūdžio veiksmui ir panašiems 
paramos gavėjams;

(a) taikant fiksuoto dydžio sumą, kurią 
sudaro iki 30 proc. tinkamų finansuoti 
sąnaudų, kai fiksuoto dydžio suma 
apskaičiuojama taikant sąžiningą, nešališką 
ir patikrinamą metodą arba metodą, 
taikomą įgyvendinant tik valstybės narės 
finansuojamas dotacijų programas, skirtas 
panašaus pobūdžio veiksmui ir panašiems 
paramos gavėjams;

Or. de

Pakeitimas 1079
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 58 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) taikant fiksuoto dydžio sumą, kurią 
sudaro iki 20 proc. tinkamų finansuoti 
sąnaudų, kai fiksuoto dydžio suma 
apskaičiuojama taikant sąžiningą, nešališką 
ir patikrinamą metodą arba metodą, 
taikomą įgyvendinant tik valstybės narės 
finansuojamas dotacijų programas, skirtas 
panašaus pobūdžio veiksmui ir panašiems 
paramos gavėjams;

(a) taikant fiksuoto dydžio sumą, kurią 
sudaro iki 35 proc. tinkamų finansuoti 
sąnaudų, kai fiksuoto dydžio suma 
apskaičiuojama taikant sąžiningą, nešališką 
ir patikrinamą metodą arba metodą, 
taikomą įgyvendinant tik valstybės narės 
finansuojamas dotacijų programas, skirtas 
panašaus pobūdžio veiksmui ir panašiems 
paramos gavėjams;

Or. de
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Pagrindimas

Nustatant netiesioginių išlaidų fiksuoto dydžio sumas supaprastinamas administravimas. Kad 
šis poveikis būtų kuo didesnis, fiksuoto dydžio sumas reikėtų šiek tiek padidinti pagal vietos 
poreikius.

Pakeitimas 1080
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 58 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) taikant fiksuoto dydžio sumą, kurią 
sudaro iki 20 proc. tinkamų finansuoti 
sąnaudų, kai fiksuoto dydžio suma 
apskaičiuojama taikant sąžiningą, nešališką 
ir patikrinamą metodą arba metodą, 
taikomą įgyvendinant tik valstybės narės 
finansuojamas dotacijų programas, skirtas 
panašaus pobūdžio veiksmui ir panašiems 
paramos gavėjams;

(a) taikant fiksuoto dydžio sumą, kurią 
sudaro iki 25 proc. tinkamų finansuoti 
sąnaudų, kai fiksuoto dydžio suma 
apskaičiuojama taikant sąžiningą, nešališką 
ir patikrinamą metodą arba metodą, 
taikomą įgyvendinant tik valstybės narės 
finansuojamas dotacijų programas, skirtas 
panašaus pobūdžio veiksmui ir panašiems 
paramos gavėjams; 

Or. en

Pagrindimas

Fiksuoto dydžio sumų procentinė dalis turėtų būti padidinta, nes šis ir kitų rūšių 
supaprastintas išlaidų skaičiavimas yra viena svarbiausių priemonių siekiant supaprastinti ir 
racionalizuoti sanglaudos politikos įgyvendinimą vietos lygmeniu, t. y. galutinių naudos 
gavėjų, pvz., mažų įmonių, bei kaimo plėtros lygmeniu.

Pakeitimas 1081
Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 58 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) taikant fiksuoto dydžio sumą, kurią 
sudaro iki 20 proc. tinkamų finansuoti 
sąnaudų, kai fiksuoto dydžio suma 
apskaičiuojama taikant sąžiningą, nešališką 

(a) taikant fiksuoto dydžio sumą, kurią 
sudaro iki 25 proc. tinkamų finansuoti 
sąnaudų, kai fiksuoto dydžio suma 
apskaičiuojama taikant sąžiningą, nešališką 
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ir patikrinamą metodą arba metodą, 
taikomą įgyvendinant tik valstybės narės 
finansuojamas dotacijų programas, skirtas 
panašaus pobūdžio veiksmui ir panašiems 
paramos gavėjams;

ir patikrinamą metodą arba metodą, 
taikomą įgyvendinant tik valstybės narės 
finansuojamas dotacijų programas, skirtas 
panašaus pobūdžio veiksmui ir panašiems 
paramos gavėjams; 

Or. en

Pakeitimas 1082
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 58 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fiksuoto dydžio sumą, kurią sudaro 
15 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių 
personalo sąnaudų;

(b) fiksuoto dydžio sumą, kurią sudaro 
20 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių 
personalo sąnaudų;

Or. de

Pagrindimas

Nustatant netiesioginių išlaidų fiksuoto dydžio sumas supaprastinamas administravimas. Kad 
šis poveikis būtų kuo didesnis, fiksuoto dydžio sumas reikėtų šiek tiek padidinti pagal vietos 
poreikius.

Pakeitimas 1083
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 58 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fiksuoto dydžio sumą, kurią sudaro 
15 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių 
personalo sąnaudų;

(b) fiksuoto dydžio sumą, kurią sudaro 
20 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių 
personalo sąnaudų;

Or. en
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Pagrindimas

Fiksuoto dydžio sumų procentinė dalis turėtų būti padidinta, nes šis ir kitų rūšių 
supaprastintas išlaidų skaičiavimas yra viena svarbiausių priemonių siekiant supaprastinti ir 
racionalizuoti sanglaudos politikos įgyvendinimą vietos lygmeniu, t. y. galutinių naudos 
gavėjų, pvz., mažų įmonių, bei kaimo plėtros lygmeniu.

Pakeitimas 1084
Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 58 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fiksuoto dydžio sumą, kurią sudaro 
15 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių 
personalo sąnaudų; 

(b) fiksuoto dydžio sumą, kurią sudaro 
20 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių 
personalo sąnaudų;

Or. en

Pakeitimas 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 59 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įnašai natūra, kai įvykdomi darbai, 
suteikiamos prekės, paslaugos, žemė ir 
nekilnojamasis turtas ir kai sąskaitomis 
faktūromis arba lygiavertę įrodomąją galią 
turinčiais dokumentais pagrįsti piniginiai 
mokėjimai neatliekami, gali būti tinkamos 
finansuoti, jeigu tai leidžiama pagal BSP 
fondų ir programos tinkamumo finansuoti 
taisykles ir jeigu įvykdomos visos šios 
sąlygos:

1. Įnašai natūra, kai įvykdomi darbai, 
suteikiamos prekės, paslaugos, žemė ir 
nekilnojamasis turtas ir kai sąskaitomis 
faktūromis arba lygiavertę įrodomąją galią 
turinčiais dokumentais pagrįsti piniginiai 
mokėjimai neatliekami, gali būti tinkamos 
finansuoti, jeigu tai leidžiama pagal BSP 
fondų, programos ir makroregioninės 
plėtros fondo programos tinkamumo 
finansuoti taisykles ir jeigu įvykdomos 
visos šios sąlygos:

Or. sk
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 59 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tai leidžiama programos tinkamumo 
finansuoti taisyklėse;

(a) tai leidžiama programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
tinkamumo finansuoti taisyklėse;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1087
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 59 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) neužstatytos ir užstatytos žemės 
pirkimas už sumą, viršijančią 10 proc. 
atitinkamo veiksmo visų tinkamų 
finansuoti išlaidų. Išskirtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais galima leisti, kad 
įgyvendinant veiksmus, susijusius su 
aplinkos apsauga, ši dalis būtų didesnė;

(b) užstatytos žemės pirkimas už sumą, 
viršijančią 10 proc. atitinkamo veiksmo 
visų tinkamų finansuoti išlaidų. 
Išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais 
galima leisti, kad įgyvendinant veiksmus, 
susijusius su aplinkos apsauga, ši dalis būtų 
didesnė;

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad nepanaudoti plotai būtų kvalifikuojami kaip neribotai tinkami 
gauti paramą. Todėl nereikėtų nustatyti jokios viršutinės ribos kalbant apie bendras paramos 
išlaidas.
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Pakeitimas 1088
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 59 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) neužstatytos ir užstatytos žemės
pirkimas už sumą, viršijančią 10 proc. 
atitinkamo veiksmo visų tinkamų 
finansuoti išlaidų. Išskirtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais galima leisti, kad 
įgyvendinant veiksmus, susijusius su 
aplinkos apsauga, ši dalis būtų didesnė;

(b) neužstatytos ir užstatytos žemės 
pirkimas už sumą, viršijančią 10 proc. 
atitinkamo veiksmo visų tinkamų 
finansuoti išlaidų, vien susijusių su žeme. 
Išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais 
galima leisti, kad įgyvendinant veiksmus, 
susijusius su aplinkos apsauga, ši dalis būtų 
didesnė;

Or. de

Pagrindimas

Aiškesnė formuluotė pasitarus su Komisija. Ja patikslinamas Komisijos ketinimas ir dabartinė 
praktika, kad ši nuostata susijusi tik su žeme, o ne su jos užstatymu.

Pakeitimas 1089
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 59 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) neužstatytos ir užstatytos žemės 
pirkimas už sumą, viršijančią 10 proc. 
atitinkamo veiksmo visų tinkamų 
finansuoti išlaidų. Išskirtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais galima leisti, kad 
įgyvendinant veiksmus, susijusius su 
aplinkos apsauga, ši dalis būtų didesnė;

(b) neužstatytos ir užstatytos žemės 
pirkimas už žemės be užstatymo sumą, 
viršijančią 10 proc. atitinkamo veiksmo 
visų tinkamų finansuoti išlaidų. 
Išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais 
galima leisti, kad įgyvendinant veiksmus, 
susijusius su aplinkos apsauga, ši dalis būtų 
didesnė;

Or. de
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Pagrindimas

Formuluotė turi būti patikslinama, kad 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų apribojimas 
susijęs tik su žemės sklypu be užstatymo (nustatoma pasitelkiant ekspertizę arba palygintiną 
analizę).

Pakeitimas 1090
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos ir jas sumokėjęs paramos 
gavėjas nėra neapmokestinamasis asmuo, 
kaip nustatyta Direktyvos 2006/112/EB 13 
straipsnio 1 dalyje, o tos PVM sumos nėra 
patirtos teikiant infrastruktūrą.

(c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos ir jas sumokėjęs paramos 
gavėjas nėra neapmokestinamasis asmuo, 
kaip nustatyta Direktyvos 2006/112/EB 13 
straipsnio 1 dalyje, ir jeigu paramos 
gavėjai iš tiesų turėjo atitinkamų išlaidų 
įgyvendindami veiksmus arba projektą.

Or. it

Pagrindimas

Kai kuriems įvairių programų lėšas gaunantiems asmenims PVM sumos yra išlaidos, kaip ir 
investavimo, techninės bei bendrosios išlaidos. Tam tikrų tipų paramos gavėjai neturi 
galimybės nei būti atleisti nuo PVM mokėjimo, nei vėliau susigrąžinti sumokėto PVM, ir 
daugeliui potencialių prašytojų šios išlaidos tampa priežastimi neteikti paraiškos.

Pakeitimas 1091
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos ir jas sumokėjęs paramos 

(c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
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gavėjas nėra neapmokestinamasis asmuo, 
kaip nustatyta Direktyvos 2006/112/EB 13 
straipsnio 1 dalyje, o tos PVM sumos nėra 
patirtos teikiant infrastruktūrą.

susigrąžinamos.

Or. de

Pakeitimas 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos ir jas sumokėjęs paramos 
gavėjas nėra neapmokestinamasis asmuo, 
kaip nustatyta Direktyvos 2006/112/EB 13 
straipsnio 1 dalyje, o tos PVM sumos nėra 
patirtos teikiant infrastruktūrą. 

(c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos.

Or. en

Pakeitimas 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos ir jas sumokėjęs paramos 
gavėjas nėra neapmokestinamasis asmuo, 
kaip nustatyta Direktyvos 2006/112/EB 13 
straipsnio 1 dalyje, o tos PVM sumos nėra 
patirtos teikiant infrastruktūrą. 

(c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos.

Or. en
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Pakeitimas 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos ir jas sumokėjęs paramos 
gavėjas nėra neapmokestinamasis asmuo, 
kaip nustatyta Direktyvos 2006/112/EB 13 
straipsnio 1 dalyje, o tos PVM sumos nėra 
patirtos teikiant infrastruktūrą. 

(c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos.

Or. en

Pakeitimas 1095
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos ir jas sumokėjęs paramos 
gavėjas nėra neapmokestinamasis asmuo, 
kaip nustatyta Direktyvos 2006/112/EB 13 
straipsnio 1 dalyje, o tos PVM sumos nėra 
patirtos teikiant infrastruktūrą.

(c) susigrąžinamas pridėtinės vertės 
mokestis.

Or. en

Pakeitimas 1096
Monika Smolková, Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 60 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis 2 ir 3 dalyse nurodytų išlygų ir 
konkretiems fondams taikomų taisyklių, iš 
BSP fondų remiami veiksmai vykdomi 
programos, pagal kurią jie yra remiami, 
įgyvendinimo teritorijoje (toliau –
programos įgyvendinimo teritorija).

1. Laikantis 2 ir 3 dalyse nurodytų išlygų ir 
konkretiems fondams taikomų taisyklių, iš 
BSP fondų remiami veiksmai vykdomi 
programos, pagal kurią jie yra remiami, 
įgyvendinimo teritorijoje (toliau –
programos įgyvendinimo teritorija arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
įgyvendinimo teritorija).

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 60 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaujančioji institucija gali sutikti, 
kad veiksmas būtų įgyvendintas ne 
programos įgyvendinimo teritorijoje, tačiau 
Sąjungoje, jei įvykdomos visos šios 
sąlygos:

2. Vadovaujančioji institucija gali sutikti, 
kad veiksmas būtų įgyvendintas ne 
programos įgyvendinimo teritorijoje arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
įgyvendinimo teritorijoje, tačiau 
Sąjungoje, jei įvykdomos visos šios 
sąlygos:

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1098
Monika Smolková, Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios 60 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) veiksmas naudingas programos 
įgyvendinimo teritorijai;

(a) veiksmas naudingas programos 
įgyvendinimo teritorijai arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
įgyvendinimo teritorijai;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 60 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visa veiksmams, įgyvendinamiems ne 
programos įgyvendinimo teritorijoje, pagal 
programą skirta suma neviršija 10 proc. 
paramos iš ERPF, Sanglaudos fondo ir 
EJRŽF prioritetų lygmeniu arba 3 proc. 
EŽŪFKP fondo paramos programų 
lygmeniu;

(b) visa veiksmams, įgyvendinamiems ne 
programos įgyvendinimo teritorijoje arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
įgyvendinimo teritorijoje, pagal programą 
skirta suma neviršija 10 proc. paramos iš 
ERPF, Sanglaudos fondo ir EJRŽF 
prioritetų lygmeniu arba 3 proc. EŽŪFKP 
fondo paramos programų arba 
makroregioninės plėtros fondų programų 
lygmeniu; 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.

Pakeitimas 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 60 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visa veiksmams, įgyvendinamiems ne 
programos įgyvendinimo teritorijoje, pagal 
programą skirta suma neviršija 10 proc. 
paramos iš ERPF, Sanglaudos fondo ir 
EJRŽF prioritetų lygmeniu arba 3 proc.
EŽŪFKP fondo paramos programų 
lygmeniu;

(b) visa veiksmams, įgyvendinamiems ne 
programos įgyvendinimo teritorijoje, pagal 
programą skirta suma neviršija 10 proc. 
paramos iš ERPF, Sanglaudos fondo ir 
EJRŽF prioritetų lygmeniu arba 5 proc.
EŽŪFKP fondo paramos programų 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 60 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visa veiksmams, įgyvendinamiems ne 
programos įgyvendinimo teritorijoje, pagal 
programą skirta suma neviršija 10 proc. 
paramos iš ERPF, Sanglaudos fondo ir 
EJRŽF prioritetų lygmeniu arba 3 proc. 
EŽŪFKP fondo paramos programų 
lygmeniu;

(b) visa veiksmams, įgyvendinamiems ne 
programos įgyvendinimo teritorijoje, pagal 
programą skirta suma nėra mažesnė negu 
1 proc., bet neviršija 10 proc. paramos iš 
ERPF, Sanglaudos fondo ir EJRŽF 
prioritetų lygmeniu arba 3 proc. EŽŪFKP 
fondo paramos programų lygmeniu. Šios 
sumos gali būti skiriamos veiksmams, 
nustatytiems 87 straipsnio 2 dalies c 
punkto v ir vi papunktyje.

Or. fr

Pagrindimas

Partneriai turi būti skatinami dalį savo paketo investuoti į veiksmus, įgyvendinamus ne jų 
programos įgyvendinimo teritorijoje, pavyzdžiui, į pasienio, tarpvalstybinį ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą ar į makroregionines bei jūros baseino strategijas, kuriomis realiai 
įgyvendinamas teritorinės sanglaudos principas.
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Pakeitimas 1102
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 60 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) stebėsenos komitetas pritarė 
atitinkamam veiksmui arba atitinkamo 
pobūdžio veiksmams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 60 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) programos institucijų prievolės, 
susijusios su veiksmo valdymu, kontrole ir 
auditu, už programą, pagal kurią veiksmui 
suteikta parama, atsakingų institucijų yra 
įvykdytos, arba šios institucijos yra 
sudariusios susitarimus su teritorijos, 
kurioje įgyvendinamas veiksmas, 
institucijomis, jeigu 2 dalies a punkte 
nustatytos sąlygos ir su veiksmo valdymu, 
kontrole ir auditu susijusios prievolė yra 
įvykdytos.

(d) programos arba makroregioninės 
plėtros fondo programos institucijų 
prievolės, susijusios su veiksmo valdymu, 
kontrole ir auditu, už programą arba 
makroregioninės plėtros fondo programą, 
pagal kurią veiksmui suteikta parama, 
atsakingų institucijų yra įvykdytos, arba 
šios institucijos yra sudariusios susitarimus 
su teritorijos, kurioje įgyvendinamas 
veiksmas, institucijomis, jeigu 2 dalies 
a punkte nustatytos sąlygos ir su veiksmo 
valdymu, kontrole ir auditu susijusios 
prievolė yra įvykdytos.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendros strateginės programos dalies dėl inovacijų pakeitimus.


