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Pakeitimas 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 61 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal veiksmą, kurį sudaro investicijos į 
infrastruktūrą arba gamybinės investicijos, 
skirtas BSP fondų įnašas grąžinamas, jeigu 
per penkerius metus nuo galutinio 
mokėjimo paramos gavėjui arba per 
valstybės pagalbos taisyklėse, jei jos 
taikomos, nustatytą laikotarpį:

Pagal veiksmą, kurį sudaro investicijos į 
infrastruktūrą arba gamybinės investicijos, 
skirtas BSP fondų įnašas grąžinamas, jeigu 
per dešimt metų nuo galutinio mokėjimo 
paramos gavėjui arba per valstybės 
pagalbos taisyklėse, jei jos taikomos, 
nustatytą laikotarpį:

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 61 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal veiksmą, kurį sudaro investicijos į 
infrastruktūrą arba gamybinės investicijos, 
skirtas BSP fondų įnašas grąžinamas, jeigu 
per penkerius metus nuo galutinio 
mokėjimo paramos gavėjui arba per 
valstybės pagalbos taisyklėse, jei jos 
taikomos, nustatytą laikotarpį:

Pagal veiksmą, kurį sudaro investicijos į 
infrastruktūrą arba gamybinės investicijos, 
skirtas BSP fondų įnašas grąžinamas, jeigu 
per dešimt metų nuo galutinio mokėjimo 
paramos gavėjui arba per valstybės 
pagalbos taisyklėse, jei jos taikomos, 
nustatytą laikotarpį:

Or. en
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Pakeitimas 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 61 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal veiksmą, kurį sudaro investicijos į 
infrastruktūrą arba gamybinės
investicijos, skirtas BSP fondų įnašas 
grąžinamas, jeigu per penkerius metus nuo
galutinio mokėjimo paramos gavėjui arba 
per valstybės pagalbos taisyklėse, jei
jos taikomos, nustatytą laikotarpį:

Pagal veiksmą, kurį sudaro investicijos į 
infrastruktūrą arba gamybinės
investicijos, išskyrus tuos atvejus, kai jų 
naudojimosi laikas baigėsi ir jos 
nurašomos į atsargas kaip buhalteriškai 
padengtos, atsižvelgiant į taikomus teisės 
aktus, skirtas BSP fondų įnašas 
grąžinamas, jeigu per penkerius metus nuo
galutinio mokėjimo paramos gavėjui arba 
per valstybės pagalbos taisyklėse, jei
jos taikomos, nustatytą laikotarpį:

Or. es

Pagrindimas

Kartais naudojimosi laikas, ypač investicijų moksliniams tyrimams ir plėtrai, yra trumpesnis 
už penkerių metų ar veiksmų ilgaamžiškumo laikotarpį. Todėl manome, kad tokiais atvejais 
būtina taikyti išimtį.

Pakeitimas 1107
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
 Antrosios dalies 61 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pasikeičia infrastruktūros objekto 
nuosavybės teisės, todėl įmonė arba 
viešojo sektoriaus institucija įgyja 
nepagrįstą pranašumą, arba

(b) pasikeičia infrastruktūros objekto 
nuosavybės teisės, todėl įmonė arba 
viešojo sektoriaus institucija įgyja 
nepagrįstą pranašumą, išskyrus atvejus, kai 
bendrai struktūrinių fondų lėšomis 
finansuojamos infrastruktūros naudojimo 
ir nuosavybės teisė perduodama veiklos 
vykdytojui, laimėjusiam pagal ES teisės 
reikalavimus surengtą konkursą, arba
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Or. en

Pakeitimas 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 61 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, priimdama sprendimus dėl 
projektų, viršijančių 25 mln. EUR, turėtų 
gauti visą reikalingą informaciją, kad 
galėtų įvertinti, ar fondų finansinis įnašas 
galėtų lemti darbo vietų sumažėjimą 
atitinkamose veiklos vietose Europos 
Sąjungoje, taip siekiant užtikrinti, kad 
Bendrijos finansavimu nebūtų remiamas 
bendrovių veiklos perkėlimas iš vienos 
vietos į kitą Sąjungos teritorijoje.

Or. de

Pakeitimas 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ESF remiamus veiksmus ir kitų BSP 
fondų remiamus veiksmus, kuriuos sudaro 
ne investicijos į infrastruktūrą arba 
gamybinės investicijos, fondų įnašas 
grąžinamas tik tada, jei pagal juos taikoma 
prievolė išlaikyti investiciją pagal taikomas 
valstybės pagalbos taisykles ir jei 
gamybinė veikla nutraukiama arba 
perkeliama per tose taisyklėse nustatytą 
laikotarpį.

2. ESF remiamus veiksmus ir kitų BSP 
fondų remiamus veiksmus, kuriuos sudaro 
ne investicijos į infrastruktūrą arba 
gamybinės investicijos, fondų įnašas 
grąžinamas tik tada, jei pagal juos taikoma 
prievolė išlaikyti investiciją pagal taikomas 
valstybės pagalbos taisykles ir jei 
gamybinė veikla nutraukiama arba 
perkeliama per dešimt metų.

Or. en
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Pakeitimas 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalys netaikomos finansinėms 
priemonėms skirtiems įnašams arba 
finansinių priemonių įnašams arba
veiksmui skirtiems įnašams, jeigu su tuo 
veiksmu susijusi gamybinė veikla 
nutraukiama dėl netyčinio bankroto.

3. 1 ir 2 dalys netaikomos veiksmui 
skirtiems įnašams, jeigu su tuo veiksmu 
susijusi gamybinė veikla nutraukiama dėl 
netyčinio bankroto.

Or. en

Pakeitimas 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 61 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 1 ir 2 dalys netaikomos tiems 
veiksmams, kurie apima kilnojamojo turto 
įsigijimą, jie nurašomi iš paramos gavėjo 
inventoriaus, kai tik baigiasi jų 
naudojimo trukmė, ir jie buhalteriškai 
padengiami, atsižvelgiant į taikomus teisės 
aktus.

Or. es

Pagrindimas

Se considera que para determinar la invariabilidad de las operaciones se debería tener en 
cuenta que, cuando se hacen inversiones en bienes muebles (por ejemplo, inversiones en 
equipamiento de I + D) los bienes adquiridos tienen una vida útil determinada, que en 
muchos casos puede ser inferior al período de invariabilidad de las operaciones que 
contempla el mencionado apartado 1 del artículo 61. Esto implica que el beneficiario de los 
fondos estructurales deba mantener, en su balance y físicamente en sus instalaciones, equipos 
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que ya no son útiles, con el consiguiente perjuicio económico.

Pakeitimas 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 63 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių pareigos Valstybių narių ir makroregioninės plėtros 
fondus įsteigusių valstybių narių grupių 
pareigos

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės vykdo valdymo, 
kontrolės ir audito prievoles ir prisiima 
atitinkamą atsakomybę, kaip nustatyta 
pasidalijamojo valdymo taisyklėse, 
pateiktose Finansiniame reglamente ir 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse. 
Vadovaujantis pasidalijamojo valdymo 
principu valstybės narės yra atsakingos už 
programų valdymą ir kontrolę.

1. Valstybės narės arba makroregioninės 
plėtros fondus įsteigusių valstybių narių 
grupės vykdo valdymo, kontrolės ir audito 
prievoles ir prisiima atitinkamą 
atsakomybę, kaip nustatyta pasidalijamojo 
valdymo taisyklėse, pateiktose 
Finansiniame reglamente ir konkretiems 
fondams taikomose taisyklėse. 
Vadovaujantis pasidalijamojo valdymo 
principu valstybės narės yra atsakingos už 
programų valdymą ir kontrolę.
Makroregioninės plėtros fondą įsteigusių 
valstybių narių grupė atsakinga už 
makroregioninės plėtros programos 
valdymą ir kontrolę.
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Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.Valstybės narės užtikrina, kad programų 
valdymo ir kontrolės sistemos būtų 
nustatytos laikantis konkretiems fondams 
taikomų taisyklių ir būtų veiksmingos.

2.Valstybės narės arba makroregioninės 
plėtros fondus įsteigusių valstybių narių 
grupės užtikrina, kad programų valdymo ir 
kontrolės sistemos būtų nustatytos laikantis 
konkretiems fondams taikomų taisyklių ir 
būtų veiksmingos.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1115
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 63 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
procedūrą, pagal kurią nepriklausomai 
nagrinėjami ir sprendžiami skundai dėl 
BSP fondų bendrai finansuojamų 
veiksmų atrankos arba įgyvendinimo. 
Valstybės narės, gavusios prašymą, apie 
jų nagrinėjimo rezultatus praneša 
Komisijai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1116
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 63 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
procedūrą, pagal kurią nepriklausomai 
nagrinėjami ir sprendžiami skundai dėl 
BSP fondų bendrai finansuojamų veiksmų 
atrankos arba įgyvendinimo. Valstybės 
narės, gavusios prašymą, apie jų 
nagrinėjimo rezultatus praneša Komisijai.

3. Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
procedūrą abiejų šalių atstovams iš 
vadovaujančiosios institucijos ir paramos 
gavėjo atstovaujančiosios institucijos 
dalyvaujant vienodomis dalimis, kuria 
užtikrinama, kad skundai dėl BSP fondų 
bendrai finansuojamų veiksmų atrankos,
vykdymo, kontrolės ir mokėjimų arba 
įgyvendinimo. Valstybės narės apie jų 
nagrinėjimo rezultatus ir pasiūlytus 
sprendimus, kuriais siekiama sukurti 
portalą 5 straipsnyje vadovaujančiųjų 
institucijų, paramos gavėjų ir partnerių 
informavimo tikslu, praneša Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 63 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
procedūrą, pagal kurią nepriklausomai 
nagrinėjami ir sprendžiami skundai dėl 
BSP fondų bendrai finansuojamų veiksmų 
atrankos arba įgyvendinimo. Valstybės 
narės, gavusios prašymą, apie jų 
nagrinėjimo rezultatus praneša Komisijai.

3. Valstybės narės arba makroregioninės 
plėtros fondus įsteigusių valstybių narių 
grupės nustato ir įgyvendina procedūrą, 
pagal kurią nepriklausomai nagrinėjami ir 
sprendžiami skundai dėl BSP fondų 
bendrai finansuojamų veiksmų atrankos 
arba įgyvendinimo. Valstybės narės arba 
makroregioninės plėtros fondus įsteigusių 
valstybių narių grupės, gavusios prašymą, 
apie jų nagrinėjimo rezultatus praneša 
Komisijai.
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Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 63 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa oficialia informacija tarp valstybės 
narės ir Komisijos keičiamasi Komisijos 
nustatyta elektroninio keitimosi 
duomenimis sistema.

4. Visa oficialia informacija tarp valstybės 
narės arba makroregioninės plėtros 
fondus įsteigusių valstybių narių grupės ir 
Komisijos keičiamasi elektroninio 
keitimosi duomenimis sistema, nustatyta 
laikantis Komisijos priimtuose 
įgyvendinimo aktuose nurodytų terminų ir 
sąlygų. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 143 straipsnio 3 dalyje minimą 
tikrinimo procedūrą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1119
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 63 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa oficialia informacija tarp valstybės 
narės ir Komisijos keičiamasi Komisijos 
nustatyta elektroninio keitimosi 
duomenimis sistema.

4. Visa oficialia informacija tarp valstybės 
narės ir Komisijos keičiamasi elektroninio 
keitimosi duomenimis sistema, nustatyta 
laikantis Komisijos priimtuose 
įgyvendinimo aktuose nurodytų terminų ir 
sąlygų. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
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pagal 143 straipsnio 3 dalyje minimą 
tikrinimo procedūrą. Jeigu įmanoma, 
duomenys suskirstomi pagal lytį.

Or. en

Pakeitimas 1120
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 64 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 64 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti institucijų ir subjektų daugėjimo, dėl kurio valdymo ir 
kontrolės sistema taptų dar sudėtingesnė. Nors Europos Parlamentas šiuo klausimu turi kitų 
sprendimų, esame įsitikinę, kad Regioninės plėtros komitetas turėtų aiškiai išdėstyti savo 
nuomonę dėl akreditavimo procedūros.

Pakeitimas 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 64 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 64 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remiantis Finansinio reglamento 
[56 straipsnio 3 dalimi], visos už išlaidų 
pagal BSP fondus valdymą ir kontrolę 
atsakingos institucijos akredituojamos 
oficialiu ministerijos lygmens akreditavimo 
institucijos sprendimu.

1. Remiantis Finansinio reglamento 
[56 straipsnio 3 dalimi], visos už išlaidų 
pagal BSP fondus valdymą ir kontrolę 
atsakingos institucijos akredituojamos 
oficialiu ministerijos lygmens akreditavimo 
institucijos sprendimu, jei Komisija per 
paskutinius programavimo laikotarpius 
įgijo pakankamai pasitikėjimo valstybės 
narės valdymo struktūromis.

Or. de

Pakeitimas 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 64 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei per buvusius programavimo 
laikotarpius kilo abejonių dėl valstybės 
narės valdymo struktūrų gebėjimų, 
Komisija perima akreditavimo institucijos 
užduotis.

Or. de
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Pakeitimas 1125
Ivars Godmanis

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 64 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Akreditavimo institucija prižiūri 
akredituotą instituciją ir oficialiu 
sprendimu panaikina akreditaciją, jei 
nesilaikoma vieno arba kelių akreditavimo 
kriterijų, nebent akredituota institucija per 
bandomąjį laikotarpį, kurį akreditavimo 
institucija nustato remdamasi problemos 
sudėtingumu, imasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų. Akreditavimo institucija 
nedelsdama praneša Komisijai apie visus 
sprendimus nustatyti akredituotai įstaigai 
bandomąjį laikotarpį ir apie sprendimus 
panaikinti akreditaciją.

4. Akreditavimo institucija prižiūri 
akredituotą instituciją ir oficialiu 
sprendimu panaikina akreditaciją, jei 
nesilaikoma vieno arba kelių akreditavimo 
kriterijų, nebent akredituota institucija per 
bandomąjį laikotarpį, kurį akreditavimo 
institucija nustato remdamasi problemos 
sudėtingumu, imasi reikiamų taisomųjų 
veiksmų. Akreditavimo institucija 
nedelsdama praneša Komisijai apie visus 
sprendimus nustatyti akredituotai įstaigai 
bandomąjį laikotarpį ir apie sprendimus 
panaikinti akreditaciją. Valstybės narės 
gali pasirinkti nesteigti atskiros 
akreditavimo institucijos, o užtikrinti, kad 
akreditavimo procesas vyktų esamoje 
nepriklausomoje audito institucijoje.

Or. en

Pakeitimas 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 64 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybė narė gali paskirti koordinavimo 
instituciją, kuri palaiko ryšius su Komisija 
ir teikia jai informaciją, skatina suderintai 
taikyti Sąjungos taisykles, rengia 
apibendrinamąją ataskaitą, kurioje 
nacionaliniu lygmeniu apžvelgiamos visos 
valdymo deklaracijos ir audito nuomonės 
bei koordinuoja taisomųjų veiksmų dėl 
bendro pobūdžio trūkumų įgyvendinimą.

5. Valstybė narė arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusių valstybių narių 
grupė gali paskirti koordinavimo 
instituciją, kuri palaiko ryšius su Komisija 
ir teikia jai informaciją, skatina suderintai 
taikyti Sąjungos taisykles, rengia 
apibendrinamąją ataskaitą, kurioje 
nacionaliniu lygmeniu apžvelgiamos visos 
valdymo deklaracijos ir audito nuomonės 
bei koordinuoja taisomųjų veiksmų dėl 
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bendro pobūdžio trūkumų įgyvendinimą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 64 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija kasmet turi pateikti ataskaitą 
apie veiksmus, kurių ji ir valstybės narės 
ėmėsi mažindamos administracinę naštą 
(4 straipsnio 10 dalis); taip pat reikia 
atsižvelgti į proporcingumo principą 
(4 straipsnio 5 dalis).

Or. de

Pakeitimas 1128
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, remdamasi turima 
informacija, įskaitant gautą per 
akreditacijos procedūrą, metinę valdymo 
deklaraciją, metines kontrolės ataskaitas, 
metinę audito nuomonę, metinę
įgyvendinimo ataskaitą ir nacionalinių bei 
Sąjungos instituciją atliktą auditą, 
įsitikina, ar valstybės narės yra 
nustačiusios šį reglamentą ir konkretiems 
fondams taikomas taisykles atitinkančias 
valdymo ir kontrolės sistemas ir ar šios 

1. Komisija, remdamasi turima 
informacija, metinėmis kontrolės 
ataskaitomis, metine audito nuomone, 
metine įgyvendinimo ataskaita ir 
nacionalinių bei Europos Sąjungos 
institucijų atliktu auditu, įsitikina, ar 
valstybės narės yra nustačiusios šį 
reglamentą ir konkretiems fondams 
taikomas taisykles atitinkančias valdymo ir 
kontrolės sistemas ir ar šios sistemos 
įgyvendinant programas yra veiksmingos.
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sistemos įgyvendinant programas yra 
veiksmingos.

Or. de

Pakeitimas 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, remdamasi turima 
informacija, įskaitant gautą per 
akreditacijos procedūrą, metinę valdymo 
deklaraciją, metines kontrolės ataskaitas, 
metinę audito nuomonę, metinę 
įgyvendinimo ataskaitą ir nacionalinių bei 
Sąjungos instituciją atliktą auditą, įsitikina, 
ar valstybės narės yra nustačiusios šį 
reglamentą ir konkretiems fondams 
taikomas taisykles atitinkančias valdymo ir 
kontrolės sistemas ir ar šios sistemos 
įgyvendinant programas yra veiksmingos.

1. Komisija, remdamasi turima 
informacija, įskaitant gautą per 
akreditacijos procedūrą, metinę valdymo 
deklaraciją, metines kontrolės ataskaitas, 
metinę audito nuomonę, metinę 
įgyvendinimo ataskaitą ir nacionalinių bei 
Sąjungos instituciją atliktą auditą, įsitikina, 
ar valstybės narės arba makroregioninės 
plėtros fondus įsteigusių valstybių narių 
grupės yra nustačiusios šį reglamentą ir 
konkretiems fondams taikomas taisykles 
atitinkančias valdymo ir kontrolės sistemas 
ir ar šios sistemos įgyvendinant programas 
yra veiksmingos.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 65 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant valstybių narių atliekamo 
audito, Komisijos pareigūnai arba 

Nepažeidžiant valstybių narių atliekamo 
audito, Komisijos pareigūnai arba 
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įgaliotieji Komisijos atstovai, tinkamai iš 
anksto pranešę, gali atlikti auditą arba 
patikrinimus vietoje. Per tokį auditą arba 
patikrinimus gali būti visų pirma tikrinama, 
ar programos arba jos dalies ar veiksmų 
valdymo ir kontrolės sistemos yra 
veiksmingos, ir vertinama, ar veiksmų arba 
programų finansų valdymas yra patikimas. 
Valstybės narės pareigūnai arba įgaliotieji 
atstovai gali dalyvauti atliekant tokį auditą.

įgaliotieji Komisijos atstovai, mažiausiai 
prieš dešimt darbo dienų pranešę, išskyrus 
skubius atvejus, gali atlikti auditą arba 
patikrinimus vietoje. Per tokį auditą arba 
patikrinimus gali būti visų pirma tikrinama, 
ar programos arba jos dalies ar veiksmų 
valdymo ir kontrolės sistemos yra 
veiksmingos, ir vertinama, ar veiksmų arba 
programų finansų valdymas yra patikimas. 
Valstybės narės pareigūnai arba įgaliotieji 
atstovai gali dalyvauti atliekant tokį auditą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu atkuriama dabartiniu programavimo laikotarpiu taikoma nusistovėjusi praktika 
(Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 72 straipsnis).

Pakeitimas 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 65 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant valstybių narių atliekamo 
audito, Komisijos pareigūnai arba 
įgaliotieji Komisijos atstovai, tinkamai iš 
anksto pranešę, gali atlikti auditą arba 
patikrinimus vietoje. Per tokį auditą arba 
patikrinimus gali būti visų pirma tikrinama, 
ar programos arba jos dalies ar veiksmų 
valdymo ir kontrolės sistemos yra 
veiksmingos, ir vertinama, ar veiksmų arba 
programų finansų valdymas yra patikimas. 
Valstybės narės pareigūnai arba įgaliotieji 
atstovai gali dalyvauti atliekant tokį auditą.

Nepažeidžiant valstybių narių arba 
makroregioninės plėtros fondus įsteigusių 
valstybių narių grupių atliekamo audito, 
Komisijos pareigūnai arba įgaliotieji 
Komisijos atstovai, tinkamai iš anksto 
pranešę, gali atlikti auditą arba 
patikrinimus vietoje. Per tokį auditą arba 
patikrinimus gali būti visų pirma tikrinama, 
ar programos arba jos dalies ar veiksmų 
valdymo ir kontrolės sistemos yra 
veiksmingos, ir vertinama, ar veiksmų arba 
programų finansų valdymas yra patikimas. 
Valstybės narės arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusių valstybių narių 
grupės pareigūnai arba įgaliotieji atstovai 
gali dalyvauti atliekant tokį auditą.

Or. sk



AM\903905LT.doc 17/170 PE491.056v01-00

LT

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 65 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pareigūnai ar įgaliotieji 
Komisijos atstovai, tinkamai įgalioti atlikti 
auditą vietoje, turi teisę susipažinti su 
visais duomenimis, dokumentais ir 
metaduomenimis, susijusiais su BSP fondų
remiamais veiksmais arba valdymo ir 
kontrolės sistemomis, nepaisant to, kokioje 
terpėje jie yra saugomi. Valstybė narė, 
gavusi prašymą, Komisijai pateikia tokių 
duomenų, dokumentų ir metaduomenų 
kopijas.

Komisijos pareigūnai ar įgaliotieji 
Komisijos atstovai, tinkamai įgalioti atlikti 
auditą vietoje, turi teisę susipažinti su 
visais duomenimis, dokumentais ir 
metaduomenimis, susijusiais su BSP fondų 
remiamais veiksmais arba valdymo ir 
kontrolės sistemomis, nepaisant to, kokioje 
terpėje jie yra saugomi. Valstybė narė arba 
makroregioninės plėtros fondą įsteigusių 
valstybių narių grupė, gavusi prašymą, 
Komisijai pateikia tokių duomenų, 
dokumentų ir metaduomenų kopijas.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1133
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 65 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali reikalauti, kad valstybės 
narės imtųsi veiksmų užtikrindamos, kad jų 
valdymo ir kontrolės sistemos veiktų 
efektyviai arba išlaidos atitiktų 
konkretiems fondams taikomas taisykles.

3. Komisija gali reikalauti, kad valstybės 
narės arba makroregioninės plėtros 
fondus įsteigusių valstybių narių grupės
imtųsi veiksmų užtikrindamos, kad jų 
valdymo ir kontrolės sistemos veiktų 
efektyviai arba išlaidos atitiktų 



PE491.056v01-00 18/170 AM\903905LT.doc

LT

konkretiems fondams taikomas taisykles.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 65 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali reikalauti, kad valstybė 
narė išnagrinėtų Komisijai pateiktą skundą 
dėl BSP fondų bendrai finansuojamų 
veiksmų atrankos ar įgyvendinimo arba dėl 
valdymo ir kontrolės sistemos veikimo.

4. Komisija gali reikalauti, kad valstybė 
narė arba makroregioninės plėtros fondą 
įsteigusių valstybių narių grupė
išnagrinėtų Komisijai pateiktą skundą dėl 
BSP fondų bendrai finansuojamų veiksmų 
atrankos ar įgyvendinimo arba dėl valdymo 
ir kontrolės sistemos veikimo.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1135
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
 Antrosios dalies 65 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Audito ir kontrolės veikla vykdoma 
laikantis „tik vienos“ SBA iniciatyvos 
principo ir ji turi būti proporcinga 
veiksmui skirtos valstybės pagalbos 
dydžiui bei veiksmo rizikos laipsniui. 
Taikymo taisykles nustato 143 straipsnyje 
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minimas Fondų koordinavimo komitetas.

Or. en

Pakeitimas 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 66 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos biudžetiniai įsipareigojimai dėl 
kiekvienos programos 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 
vykdomi kiekvienam fondui skirtomis 
metinėmis išmokomis. Komisijos 
sprendimas, kuriuo patvirtinama programa, 
yra finansavimo sprendimas pagal 
Finansinio reglamento 75 straipsnio 2 dalį, 
ir pranešus apie jį susijusiai valstybei narei 
jis tampa teisiniu įsipareigojimu pagal tą 
reglamentą.

Sąjungos biudžetiniai įsipareigojimai dėl 
kiekvienos programos arba 
makroregioninės plėtros programos 
2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 
31 d. laikotarpiu vykdomi kiekvienam 
fondui skirtomis metinėmis išmokomis. 
Komisijos sprendimas, kuriuo patvirtinama 
programa arba makroregioninės plėtros 
programa, yra finansavimo sprendimas 
pagal Finansinio reglamento 75 straipsnio 
2 dalį, ir pranešus apie jį susijusiai 
valstybei narei arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusių valstybių narių 
grupei jis tampa teisiniu įsipareigojimu 
pagal tą reglamentą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1137
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 66 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biudžetiniai įsipareigojimai dėl veiklos 
lėšų bei augimo ir konkurencingumo 

Išbraukta.
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rezervų priimami pagal Komisijos 
sprendimą, kuriuo patvirtinami 
programos pakeitimai.

Or. de

Pakeitimas 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 66 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biudžetiniai įsipareigojimai dėl veiklos 
lėšų bei augimo ir konkurencingumo 
rezervų priimami pagal Komisijos 
sprendimą, kuriuo patvirtinami 
programos pakeitimai.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1139
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 66 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biudžetiniai įsipareigojimai dėl veiklos 
lėšų bei augimo ir konkurencingumo 
rezervų priimami pagal Komisijos 
sprendimą, kuriuo patvirtinami 
programos pakeitimai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1140
Monika Smolková, Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 66 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biudžetiniai įsipareigojimai dėl veiklos 
lėšų bei augimo ir konkurencingumo 
rezervų priimami pagal Komisijos 
sprendimą, kuriuo patvirtinami programos 
pakeitimai.

Biudžetiniai įsipareigojimai dėl veiklos 
lėšų bei augimo ir konkurencingumo 
rezervų priimami pagal Komisijos 
sprendimą, kuriuo patvirtinami programos 
arba makroregioninės plėtros programos 
pakeitimai.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1141
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 66 straipsnio 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I ir II skyrių nuostatos jokiu būdu neturi 
sutrukdyti išmokėti visas nustatytą 
mokėjimo dieną pagalbos gavėjui 
mokėtinas valstybės pagalbos sumas ar 
neigiamai paveikti jo ekonominį ir 
finansinį suinteresuotumą sėkminga 
projekto baigtimi.

Or. en

Pakeitimas 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 67 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokėjimai vykdomi kaip išankstiniai, 
tarpiniai, metinio likučio ir, kai taikytina,
galutinio likučio mokėjimai.

2. Mokėjimai vykdomi kaip išankstiniai, 
tarpiniai ir galutinio likučio mokėjimai.

Or. fr

Pakeitimas 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokėjimai vykdomi kaip išankstiniai, 
tarpiniai, metinio likučio ir, kai taikytina,
galutinio likučio mokėjimai.

2. Mokėjimai vykdomi kaip išankstiniai, 
tarpiniai ir galutinio likučio mokėjimai.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad metinė sąskaitų patvirtinimo procedūra gali padidinti valdymo institucijų 
administracinę naštą.

Pakeitimas 1144
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 67 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iš paramos gavėjų negali būti 
reikalaujama iš anksto išmokėti viešųjų 
lėšų dalį: valstybės narės privalo laiku 
suteikti veiksmo finansavimą ir išmokėti 
tarpines išmokas, mokėtinas prieš 
pradedant pirmąjį etapą ir paskesnius 
etapus, kad būtų išvengta nepateisinamo 
veiksmo įgyvendinimo sustabdymo.
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Or. en

Pakeitimas 1145
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 67 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Už vėlavimą išmokėti lėšas paramos 
gavėjams dėl dokumentuose nustatytų 
terminų nesilaikymo ar vėlavimo 
nagrinėjant atvejus skaičiuojami 
delspinigiai, mokėtini pagal ES teisės 
aktus, susijusius su mokėjimo sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 1146
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
 Antrosios dalies 67 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Iš pripažintų paramos gavėjų, 
atstovaujančiųjų tarpinių įstaigų, galinčių 
pateikti nebankines garantijas, ir tų, kurie 
jau ėmėsi viešosiomis lėšomis 
finansuojamų veiksmų, nereikalaujama 
pateikti banko garantiją. Bet kuriuo 
atveju vadovaujančiosios institucijos 
turėtų apriboti banko garantijų 
naudojimą ir teikti pirmenybę kitų formų 
garantijoms. Ginčų sprendimo organams 
pagal 63 straipsnio 3 dalį suteikti 
įgaliojimai nagrinėti skundus šioje srityje.

Or. en
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Pakeitimas 1147
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 71 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių pateiktose programose, 
išlaidų sąmatose, išlaidų suvestinėse, 
mokėjimo prašymuose, metinėse sąskaitose 
ir metinėje bei galutinėje įgyvendinimo 
ataskaitose nurodomos sumos išreiškiamos 
eurais.

Valstybių narių pateiktose programose 
arba makroregioninės plėtros fondus 
įsteigusių valstybių narių grupių 
pateiktose makroregioninės plėtros 
programose, išlaidų sąmatose, išlaidų 
suvestinėse, mokėjimo prašymuose, 
metinėse sąskaitose ir metinėje bei 
galutinėje įgyvendinimo ataskaitose 
nurodomos sumos išreiškiamos eurais.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 71 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71a straipsnis
Bendrieji išankstinio finansavimo 

naudojimo principai
Išankstinis finansavimas naudojamas tik 
mokėjimams paramos gavėjams 
įgyvendinant programą. Jis nedelsiant 
suteikiamas atsakingai institucijai, kad ši 
galėtų jį naudoti tam tikslui.

Or. en
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Pagrindimas

Pasiūlyto Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 72 straipsnio 2 dalyje numatoma taikyti 
bendrąjį principą, regis, tik išankstinio finansavimo atveju. Pakeitimu siekiama nustatyti 
visais išankstinio finansavimo atvejais taikytiną bendrąją taisyklę, kuri būtų bendra visiems 
fondams, įtrauktiems į šio BNR taikymo sritį.

Pakeitimas 1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 72 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisijai priėmus sprendimą, kuriuo 
patvirtinama programa, Komisija sumoka 
pradinę išankstinio finansavimo sumą už 
visą programavimo laikotarpį. Pradinė 
išankstinio finansavimo suma mokama 
dalimis, remiantis biudžeto poreikiais. 
Dalys nustatomos konkretiems fondams 
taikomose taisyklėse.

(1) Komisijai priėmus sprendimą, kuriuo 
patvirtinama programa arba 
makroregioninės plėtros programa, 
Komisija sumoka pradinę išankstinio 
finansavimo sumą už visą programavimo 
laikotarpį. Pradinė išankstinio finansavimo 
suma mokama dalimis, remiantis biudžeto 
poreikiais. Dalys nustatomos konkretiems 
fondams taikomose taisyklėse.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 72 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Išankstinis finansavimas naudojamas 
tik mokėjimams paramos gavėjams 
įgyvendinant programą. Jis nedelsiant 
suteikiamas atsakingai institucijai, kad ši 
galėtų jį naudoti tam tikslui.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyto Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 72 straipsnio 2 dalyje numatoma taikyti 
bendrąjį principą, regis, tik išankstinio finansavimo atveju. Pakeitimu siekiama nustatyti 
visais išankstinio finansavimo atvejais taikytiną bendrąją taisyklę, kuri būtų bendra visiems 
fondams, įtrauktiems į šio BNR taikymo sritį.

Pakeitimas 1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 72 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išankstinis finansavimas naudojamas tik 
mokėjimams paramos gavėjams 
įgyvendinant programą. Jis nedelsiant 
suteikiamas atsakingai institucijai, kad ši 
galėtų jį naudoti tam tikslui.

2. Išankstinis finansavimas naudojamas tik 
mokėjimams paramos gavėjams 
įgyvendinant programą arba 
makroregioninės plėtros programą. Jis 
nedelsiant suteikiamas atsakingai 
institucijai, kad ši galėtų jį naudoti tam 
tikslui.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1152
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 72 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paramos gavėjai gali pasirinkti atlikti 
su programos įgyvendinimu susijusį 
veiksmą tik po to, kai bus gautas 
išankstinis finansavimas arba 
vadovaujančioji institucija prisiims 
įsipareigojimą nustatydama privalomą 
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galutinį mokėjimo terminą;

Or. en

Pakeitimas 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 73 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumokėta išankstinio finansavimo suma 
Komisijos sąskaitose visiškai patvirtinama 
ne vėliau kaip užbaigus programą.

Sumokėta išankstinio finansavimo suma 
Komisijos sąskaitose visiškai patvirtinama 
ne vėliau kaip užbaigus programą arba 
makroregioninės plėtros programą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1154
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 74 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpinio mokėjimo prašymo terminą 
Finansiniame reglamente nurodytas 
įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas 
gali sustabdyti ne ilgesniam kaip devynių
mėnesių laikotarpiui, jei:

1. Tarpinio mokėjimo prašymo terminą 
Finansiniame reglamente nurodytas 
įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas 
gali sustabdyti ne ilgesniam kaip šešių
mėnesių laikotarpiui, jei:

Or. en

Pakeitimas 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 74 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpinio mokėjimo prašymo terminą 
Finansiniame reglamente nurodytas 
įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas 
gali sustabdyti ne ilgesniam kaip devynių
mėnesių laikotarpiui, jei:

1. Tarpinio mokėjimo prašymo terminą 
Finansiniame reglamente nurodytas 
įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas 
gali sustabdyti ne ilgesniam kaip šešių
mėnesių laikotarpiui, jei:

Or. en

Pakeitimas 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 74 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpinio mokėjimo prašymo terminą 
Finansiniame reglamente nurodytas
įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas 
gali sustabdyti ne ilgesniam kaip
devynių mėnesių laikotarpiui, jei:

1. Tarpinio mokėjimo prašymo terminą 
Finansiniame reglamente nurodytas
įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas 
gali sustabdyti ne ilgesniam kaip
šešių mėnesių laikotarpiui, jei:

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad devynių mėnesių tarpinio mokėjimo prašymo sustabdymo laikotarpis yra per 
ilgas.

Pakeitimas 1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 74 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliotasis leidimus suteikiantis 2. Įgaliotasis leidimus suteikiantis 



AM\903905LT.doc 29/170 PE491.056v01-00

LT

pareigūnas gali sustabdymą taikyti tik tai 
mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų daliai, 
kurią paveikė 1 dalyje nurodyti veiksniai. 
Įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas 
nedelsdamas informuoja valstybę narę ir 
vadovaujančiąją instituciją apie 
sustabdymo priežastį ir prašo ištaisyti 
padėtį. Įgaliotasis leidimus suteikiantis 
pareigūnas nedelsdamas panaikina 
sustabdymą, kai įvykdomos reikiamos 
priemonės.

pareigūnas gali sustabdymą taikyti tik tai 
mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų daliai, 
kurią paveikė 1 dalyje nurodyti veiksniai. 
Įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas 
nedelsdamas informuoja valstybę narę 
arba makroregioninės plėtros fondą 
įsteigusių valstybių narių grupę ir 
vadovaujančiąją instituciją apie 
sustabdymo priežastį ir prašo ištaisyti 
padėtį. Įgaliotasis leidimus suteikiantis 
pareigūnas nedelsdamas panaikina 
sustabdymą, kai įvykdomos reikiamos 
priemonės.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1158
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 75 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui vasario 1 d.
pagal Finansinio reglamento [56 straipsnį] 
pateikia Komisijai šiuos dokumentus ir 
informaciją:

1. Valstybė narė iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui birželio 30 d.
pagal Finansinio reglamento [56 straipsnį] 
pateikia Komisijai šiuos dokumentus ir 
informaciją:

Or. de

Pakeitimas 1159
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 75 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui vasario 1 d. 
pagal Finansinio reglamento 56 straipsnį 
pateikia Komisijai šiuos dokumentus ir 
informaciją:

1. Valstybė narė arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusių valstybių narių 
grupė iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui vasario 1 d. 
pagal Finansinio reglamento 56 straipsnį 
pateikia Komisijai šiuos dokumentus ir 
informaciją:

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1160
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 75 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui vasario 1 d. 
pagal Finansinio reglamento [56 straipsnį] 
pateikia Komisijai šiuos dokumentus ir 
informaciją:

1. Valstybė narė iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui kovo 1 d. pagal 
Finansinio reglamento [56 straipsnį] 
pateikia Komisijai šiuos dokumentus ir 
informaciją:

Or. de

Pagrindimas

Terminą nustatyti pagal 2011 m. spalio 26 d. Europos Parlamento balsavimo dėl Sąjungos 
metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (2010/0395(COD)) rezultatus.

Pakeitimas 1161
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 75 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui vasario 1 d.
pagal Finansinio reglamento [56 straipsnį] 
pateikia Komisijai šiuos dokumentus ir 
informaciją:

1. Valstybė narė iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui birželio 30 d.
pagal Finansinio reglamento [56 straipsnį] 
pateikia Komisijai šiuos dokumentus ir 
informaciją:

Or. de

Pakeitimas 1162
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 75 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui vasario 1 d.
pagal Finansinio reglamento [56 straipsnį] 
pateikia Komisijai šiuos dokumentus ir 
informaciją:

1. Valstybė narė iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui birželio 30 d.
pagal Finansinio reglamento [56 straipsnį] 
pateikia Komisijai šiuos dokumentus ir 
informaciją:

Or. de

Pagrindimas

Metinių sąskaitų pateikimo terminus reikėtų pratęsti. Reikalavimas iki kitų finansinių metų 
vasario 1 d. pateikti metinę sąskaitą reiškia visiems susijusiems asmenims, ypač projektus 
vykdančioms vietos valdžios institucijoms, didelę administracinę naštą ir itin didelį spaudimą 
dėl laiko.

Pakeitimas 1163
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 75 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pagal 64 straipsnių akredituotų 
institucijų patvirtintas metines sąskaitas:

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 75 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pagal 64 straipsnių akredituotų 
institucijų patvirtintas metines sąskaitas:

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1165
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 75 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) paskirtos nepriklausomos audito 
institucijos audito nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos apie metinių 
sąskaitų išsamumą, tikslumą ir 
teisingumą, tinkamą vidaus valdymo ir 
kontrolės sistemų veikimą, atitinkamų 
sandorių teisėtumą ir tvarkingumą, 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymąsi, ir pridedamą audito, susijusio 
su ataskaitiniais metais, dėl kurių 
teikiama nuomonė, kontrolės ataskaitą, 
kurioje nurodomi to audito nustatyti 
faktai.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1166
Monika Smolková, Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos prašymu valstybė narė 
pateikia Komisijai papildomą informaciją. 
Jeigu valstybė narė nepateikia prašomos 
informacijos iki Komisijos nustatyto jos 
pateikimo termino, Komisija gali priimti 
sprendimą dėl sąskaitų patvirtinimo 
remdamasi turima informacija.

2. Komisijos prašymu valstybė narė arba 
makroregioninės plėtros fondą įsteigusių 
valstybių narių grupė pateikia Komisijai 
papildomą informaciją. Jeigu valstybė narė 
arba makroregioninės plėtros fondą 
įsteigusių valstybių narių grupė nepateikia 
prašomos informacijos iki Komisijos 
nustatyto jos pateikimo termino, Komisija 
gali priimti sprendimą dėl sąskaitų 
patvirtinimo remdamasi turima 
informacija.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 75 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui [vasario 15 d.] 
pagal Finansinio reglamento 56 straipsnio 
5 dalies paskutinę pastraipą pateikia 
Komisijai apibendrintą ataskaitą.

3. Valstybė narė arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusių valstybių narių 
grupė iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui [vasario 15 d.] 
pagal Finansinio reglamento 56 straipsnio 
5 dalies paskutinę pastraipą pateikia 
Komisijai apibendrintą ataskaitą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.
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Pakeitimas 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 76 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

76 straipsnis Išbraukta.
Sąskaitų patvirtinimas
1. Komisija iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui balandžio 30 d.,
laikydamasi konkretiems fondams 
taikomų taisyklių, pateikia sprendimą dėl
kiekvienos programos pagal 64 straipsnį 
akredituotų įstaigų sąskaitų
patvirtinimo. Patvirtinimo sprendime 
atsižvelgiama į pateiktų metinių sąskaitų
išsamumą, tikslumą ir teisingumą ir 
nepažeidžiamos bet kokių vėlesnių
finansinių pataisų nuostatos.
2. Metinio patvirtinimo tvarka nustatoma 
konkretiems fondams taikomose
taisyklėse.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma panaikinti šį straipsnį, nes jis apsunkina Komisijos remiamą supaprastinimą, 
atsižvelgiant į jo įgyvendinimo sudėtingumą programavimo laikotarpiu, kai dėmesys turėtų 
būti sutelktas į rezultatų vertinimo tobulinimą.

Pakeitimas 1169
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 76 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

76 straipsnis Išbraukta.
Sąskaitų patvirtinimas
1. Komisija iki kitų metų pasibaigus 
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ataskaitiniam laikotarpiui balandžio 30 d., 
laikydamasi konkretiems fondams 
taikomų taisyklių, pateikia sprendimą dėl 
kiekvienos programos pagal 64 straipsnį 
akredituotų įstaigų sąskaitų patvirtinimo. 
Patvirtinimo sprendime atsižvelgiama į 
pateiktų metinių sąskaitų išsamumą, 
tikslumą ir teisingumą ir nepažeidžiamos 
bet kokių vėlesnių finansinių pataisų 
nuostatos.
2. Metinio patvirtinimo tvarka nustatoma 
konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse.

Or. de

Pakeitimas 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 76 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

76 straipsnis Išbraukta.
Sąskaitų patvirtinimas
1. Komisija iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui balandžio 30 d.,
laikydamasi konkretiems fondams 
taikomų taisyklių, pateikia sprendimą dėl
kiekvienos programos pagal 64 straipsnį 
akredituotų įstaigų sąskaitų
patvirtinimo. Patvirtinimo sprendime 
atsižvelgiama į pateiktų metinių sąskaitų
išsamumą, tikslumą ir teisingumą ir 
nepažeidžiamos bet kokių vėlesnių
finansinių pataisų nuostatos.
2. Metinio patvirtinimo tvarka nustatoma 
konkretiems fondams taikomose
taisyklėse.

Or. es
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Pakeitimas 1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui balandžio 30 d., 
laikydamasi konkretiems fondams taikomų 
taisyklių, pateikia sprendimą dėl 
kiekvienos programos pagal 64 straipsnį 
akredituotų įstaigų sąskaitų patvirtinimo. 
Patvirtinimo sprendime atsižvelgiama į 
pateiktų metinių sąskaitų išsamumą, 
tikslumą ir teisingumą ir nepažeidžiamos 
bet kokių vėlesnių finansinių pataisų 
nuostatos.

1. Komisija iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniam laikotarpiui balandžio 30 d., 
laikydamasi konkretiems fondams taikomų 
taisyklių, pateikia sprendimą dėl 
kiekvienos programos arba 
makroregioninio plėtros fondo programos 
pagal 64 straipsnį akredituotų įstaigų 
sąskaitų patvirtinimo. Patvirtinimo 
sprendime atsižvelgiama į pateiktų metinių 
sąskaitų išsamumą, tikslumą ir teisingumą 
ir nepažeidžiamos bet kokių vėlesnių 
finansinių pataisų nuostatos.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija atlieka finansines pataisas, 
panaikindama visą Sąjungos įnašą 
programai arba jo dalį ir susigrąžindama 
lėšas iš valstybės narės, kad iš Sąjungos 
lėšų nebūtų finansuojamos išlaidos, 
kuriomis pažeidžiama taikytina Sąjungos ir 
nacionalinė teisė, įskaitant tuos atvejus, kai 
pažeidimai susiję su Komisijos arba 
Europos Audito Rūmų nustatytais valdymo 
ir kontrolės sistemų trūkumais.

1. Komisija atlieka finansines pataisas, 
panaikindama visą Sąjungos įnašą 
programai arba makroregioninio plėtros 
fondo programai ar jos daliai ir 
susigrąžindama lėšas iš valstybės narės, 
kad iš Sąjungos lėšų nebūtų finansuojamos 
išlaidos, kuriomis pažeidžiama taikytina 
Sąjungos ir nacionalinė teisė, įskaitant tuos 
atvejus, kai pažeidimai susiję su Komisijos 
arba Europos Audito Rūmų nustatytais 
valdymo ir kontrolės sistemų trūkumais.



AM\903905LT.doc 37/170 PE491.056v01-00

LT

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1173
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 77 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažeidimas paveikė arba galėjo 
paveikti už BSP fondų paramą atsakingos 
institucijos vykdomą veiksmo atranką;

(a) pažeidimas paveikė už BSP fondų 
paramą atsakingos institucijos vykdomą 
veiksmo atranką;

Or. en

Pakeitimas 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 77 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) yra pavojus, kad pažeidimas paveikė 
arba galėjo paveikti išlaidų sumą,
pateiktą atlyginti iš Sąjungos biudžeto.

(b) pažeidimas paveikė išlaidų sumą,
pateiktą atlyginti iš Sąjungos biudžeto.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad Komisija turėtų atlikti finansinį koregavimą tuo atveju, jei bus nustatyta, kad 
pažeidimas tikrai paveikė pateiktų išlaidų sumą.

Pakeitimas 1175
Richard Seeber
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 77 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) yra pavojus, kad pažeidimas paveikė 
arba galėjo paveikti išlaidų sumą, pateiktą 
atlyginti iš Sąjungos biudžeto.

(b) yra pavojus, kad pažeidimas paveikė 
išlaidų sumą, pateiktą atlyginti iš Sąjungos 
biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 77 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatydama finansinės pataisos pagal 1 
dalį sumą, Komisija atsižvelgia į taikytinos 
Sąjungos arba nacionalinės teisės 
pažeidimo pobūdį ir svarbą bei jo 
finansines pasekmes Sąjungos biudžetui.

3. Nustatydama finansinės pataisos pagal 1 
dalį sumą, Komisija atsižvelgia į taikytinos 
Sąjungos arba nacionalinės teisės 
pažeidimo pobūdį ir svarbą bei jo 
finansines pasekmes Sąjungos biudžetui. 
Komisija laiku informuoja apie savo 
sprendimą Europos Parlamentą.

Or. en

Pakeitimas 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 77 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei sudėtingoje finansinėje padėtyje 
atsidūrusi valstybė narė atitinka 
22 straipsnio 1 dalies sąlygas, Komisija 
įgyvendinimo aktu, gavusi prašymą, 
turėtų parengti specialią programą, 
laikydamasi centralizuoto valdymo 
principo pagal Reglamento (EB) 
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Nr. 1605/2002 54a straipsnį, siekiant 
sutelkti nepanaudotas ir (arba) 
pakartotinai skirtas lėšas, pajamas iš 
palūkanų arba neįsisavintas lėšas, kurių 
atitinkama valstybė narė neįsisavino, ir 
panaudoti kuo kokybiškiau skatinant 
augimą ir ekonominę veiklą, ypač 
įgyvendinant su ekonomine veikla 
susijusius infrastruktūros projektus.

Or. de

Pakeitimas 1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 78 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsipareigojimų panaikinimo procedūra 
taikoma visoms programoms ir nustatoma 
remiantis tuo, kad įsipareigojimas 
panaikinamas, jeigu su įsipareigojimu 
susijusios sumos per nustatytą laikotarpį 
nepadengtos išankstiniu finansavimu arba 
nenurodytos mokėjimo prašyme.

1. Įsipareigojimų panaikinimo procedūra 
taikoma visoms programoms arba 
makroregioninio plėtros fondo 
programoms ir nustatoma remiantis tuo, 
kad įsipareigojimas panaikinamas, jeigu su 
įsipareigojimu susijusios sumos per 
nustatytą laikotarpį nepadengtos 
išankstiniu finansavimu arba nenurodytos 
mokėjimo prašyme.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 78 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su paskutiniais laikotarpio metais susijęs 
įsipareigojimas turi būti panaikinamas 
laikantis programų užbaigimo taisyklių.

2. Su paskutiniais laikotarpio metais susijęs 
įsipareigojimas turi būti panaikinamas 
laikantis programų arba makroregioninio 
plėtros fondo programų užbaigimo 
taisyklių.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 78 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įsipareigojimas dėl dar neįvykdytų 
įsipareigojimų dalies panaikinamas, jei per 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
nustatytus terminus Komisijai nepateikiami 
užbaigti būtini dokumentai.

4. Įsipareigojimas dėl dar neįvykdytų 
įsipareigojimų dalies panaikinamas, jei per 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
nustatytus terminus Komisijai nepateikiami 
programai arba makroregioninio plėtros 
fondo programai užbaigti būtini 
dokumentai.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 79 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl force majeure aplinkybių, kurios 
labai paveikė visos programos ar jos dalies 
įgyvendinimą. Force majeure aplinkybes 
nurodančios nacionalinės valdžios 
institucijos turi įrodyti tiesioginį force 
majeure poveikį visos programos arba jos 
dalies įgyvendinimui.

b) dėl force majeure aplinkybių, kurios 
labai paveikė visos programos arba 
makroregioninio plėtros fondo programos 
ar jos dalies įgyvendinimą. Force majeure
aplinkybes nurodančios nacionalinės arba 
makroregioninį fondą įsteigusių valstybių 
narių grupės valdžios institucijos turi 
įrodyti tiesioginį force majeure poveikį 
visos programos arba makroregioninio 
plėtros fondo programos ar jos dalies 
įgyvendinimui.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iš anksto informuoja 
atitinkamą valstybę narę ir vadovaujančiąją 
instituciją, jei esama rizikos, kad 
įsipareigojimai bus panaikinti pagal 78 
straipsnį.

1. Komisija iš anksto informuoja 
atitinkamą valstybę narę arba 
makroregioninės plėtros fondą įsteigusių 
valstybių narių grupę ir vadovaujančiąją 
instituciją, jei esama rizikos, kad 
įsipareigojimai bus panaikinti pagal 78 
straipsnį.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1183
Monika Smolková, Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 80 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, remdamasi sausio 31 d. turima 
informacija, informuoja valstybę narę ir 
vadovaujančiąją instituciją apie tai, kokia 
įsipareigojimų suma bus panaikinta pagal 
turimą informaciją.

2. Komisija, remdamasi sausio 31 d. turima 
informacija, informuoja valstybę narę arba 
makroregioninės plėtros fondą įsteigusių 
valstybių narių grupę ir vadovaujančiąją 
instituciją apie tai, kokia įsipareigojimų 
suma bus panaikinta pagal turimą 
informaciją.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 80 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė per du mėnesius pritaria 
panaikintinų įsipareigojimų sumai arba 
pateikia savo pastabas.

3. Valstybė narė arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusių valstybių narių 
grupė per du mėnesius pritaria 
panaikintinų įsipareigojimų sumai arba 
pateikia savo pastabas.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 80 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybė narė iki birželio 30 d. pateikia 
Komisijai patikslintą finansavimo planą, 
kuriame atsižvelgiama į sumažintą 
atitinkamų finansinių metų vienos arba 
kelių programos prioritetų paramos sumą. 
Antraip Komisija peržiūri finansinį planą, 
sumažindama atitinkamų finansinių metų 
BSP fondų įnašą. Proporcingai mažinamas 
kiekvienam prioritetui numatytas 
asignavimas.

4. Valstybė narė arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusių valstybių narių 
grupė iki birželio 30 d. pateikia Komisijai 
patikslintą finansavimo planą, kuriame 
atsižvelgiama į sumažintą atitinkamų 
finansinių metų vienos arba kelių 
programos arba makroregioninės plėtros 
fondo programos prioritetų paramos sumą. 
Antraip Komisija peržiūri finansinį planą, 
sumažindama atitinkamų finansinių metų 
BSP fondų įnašą. Proporcingai mažinamas 
kiekvienam prioritetui numatytas 
asignavimas.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 80 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Su finansiniais sunkumais, nurodytais 
22 straipsnio 1 dalyje, susidūrusiose 
valstybėse narėse sumažintų asignavimų 
suma, pasitelkiant Komisijos pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1605/2002 
54a straipsnį valdomą, įgyvendinimo aktu 
parengtą programą, investuojama į 
projektus, kuriais itin skatinamas 
augimas ir ekonominė veikla, ypač į su 
ekonomine veikla susijusius 
infrastruktūros projektus, siekiant užkirsti 
kelią didesniems ekonominiams 
nuostoliams regionuose.

Or. de
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Pakeitimas 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Antrosios dalies 80 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. iš dalies 
keičia sprendimą, kuriuo patvirtinama 
programa.

5. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. iš dalies 
keičia sprendimą, kuriuo patvirtinama 
programa arba makroregioninės plėtros 
fondo programa.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 81 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fondai padeda plėtoti ir vykdyti Sąjungos 
veiklą, kuria stiprinama jos ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda pagal 
Sutarties 174 straipsnį.

Fondai ir jų remiami veiksmai padeda 
plėtoti ir vykdyti Sąjungos veiklą, kuria 
stiprinama jos ekonominė, socialinė ir 
teritorinė sanglauda pagal Sutarties 174 
straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 81 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fondų remiama veikla padedama 
įgyvendinti Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją.

Fondų remiama veikla taip pat padedama 
tolygiai įgyvendinti Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategiją.

Or. fr

Pakeitimas 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 81 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) makroregioninės plėtros fondą 
įsteigusių valstybių narių grupių 
makroregioninio bendradarbiavimo – šis 
tikslas remiamas iš visų fondų.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus.

Pakeitimas 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ištekliai investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą paskirstomi 
tarp šių trijų NUTS 2 lygio regionų 
kategorijų:

Ištekliai investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą paskirstomi 
tarp šių dviejų NUTS 2 lygio regionų 
kategorijų:

Or. de
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Pakeitimas 1192
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mažiau išsivysčiusiems regionams, 
kurių BVP vienam gyventojui yra mažesnis 
kaip 75 proc. ES-27 BVP vidurkio;

(a) mažiau išsivysčiusiems regionams ir 
atokiausiems regionams, kurių BVP 
vienam gyventojui yra mažesnis kaip 
75 proc. ES-27 BVP vidurkio;

Or. pt

Pagrindimas

Kadangi įvairiose reglamento dalyse atokiausi regionai ir mažiau išsivystę regionai laikomi 
lygiaverčiais, tas pats turėtų būti taikoma šiai nuostatos daliai.

Pakeitimas 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pereinamojo laikotarpio regionams, 
kurių BVP vienam gyventojui yra 75–
90 proc. ES-27 BVP vidurkio;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael
Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) labiau išsivysčiusiems regionams, kurių
BVP vienam gyventojui yra daugiau kaip 
90 proc. ES-27 BVP vidurkio.

(c) labiau išsivysčiusiems regionams, kurių 
BVP vienam gyventojui yra daugiau kaip 
75 proc. ES 27 šalių BVP vidurkio.

Or. de

Pakeitimas 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios trys regionų kategorijos nustatomos 
palyginant jų BVP vienam gyventojui, 
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal 2006–2008 m. Sąjungos rodiklius, ir 
ES-27 to paties laikotarpio BVP vidurkį.

Šios dvi regionų kategorijos nustatomos 
palyginant jų BVP vienam gyventojui, 
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal 2006–2008 m. Sąjungos rodiklius, ir 
ES 27 šalių to paties laikotarpio BVP 
vidurkį.

Or. de

Pakeitimas 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios trys regionų kategorijos nustatomos 
palyginant jų BVP vienam gyventojui, 
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal 2006–2008 m. Sąjungos rodiklius, ir 
ES-27 to paties laikotarpio BVP vidurkį.

Šios trys regionų kategorijos nustatomos 
palyginant jų BVP vienam gyventojui, 
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal turimus paskutinių trejų metų 
laikotarpio Sąjungos rodiklius, ir ES-27 to 
paties laikotarpio BVP vidurkį.

Or. en
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Pakeitimas 1197
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios trys regionų kategorijos nustatomos 
palyginant jų BVP vienam gyventojui,
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal 2006–2008 m. Sąjungos rodiklius, ir 
ES-27 to paties laikotarpio BVP vidurkį.

Šios trys regionų kategorijos nustatomos 
palyginant jų BVP vienam gyventojui,
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal naujausius turimus Sąjungos 
rodiklius, ir ES-27 to paties laikotarpio 
BVP vidurkį.

Or. es

Pagrindimas

Ekonominiai duomenys, naudojami nustatant regionų klasifikaciją trijose apibrėžtose 
kategorijose, turi būti naujausi turimi duomenys siekiant tiksliai sužinoti realią regionų 
situaciją ir atspindėti krizės poveikį. Todėl būtina numatyti koreguojamąją sąlygą, pagal 
kurią būtų galima laikotarpio metu persvarstyti regionų kategoriją atsižvelgiant į esminius jų 
padėties pokyčius.

Pakeitimas 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios trys regionų kategorijos nustatomos 
palyginant jų BVP vienam gyventojui,
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal 2006–2008 m. Sąjungos rodiklius, ir 
ES-27 to paties laikotarpio BVP vidurkį.

Šios trys regionų kategorijos nustatomos 
palyginant jų BVP vienam gyventojui,
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal turimus trejų pastarųjų metų
Sąjungos rodiklius, ir ES-27 to paties 
laikotarpio BVP vidurkį.

Or. es
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Pakeitimas 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios trys regionų kategorijos nustatomos 
palyginant jų BVP vienam gyventojui, 
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal 2006–2008 m. Sąjungos rodiklius, ir 
ES-27 to paties laikotarpio BVP vidurkį.

Šios trys regionų kategorijos nustatomos 
palyginant jų BVP vienam gyventojui, 
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal 2006–2008 m. Sąjungos rodiklius, ir 
ES-27 to paties laikotarpio BVP vidurkį.

Tuomet dar kartą įvertinamas regionų, 
priskirtinų minėtoms kategorijoms, 
sąrašas, siekiant atsižvelgti į šių regionų 
dėl ekonomikos ir finansų krizės 
sumažėjusį BVP vidurkį vienam 
gyventojui.
Regionai, kurių BVP vidurkį vienam 
gyventojui recesija paveikė labiausiai, 
galės naudotis jų naują padėtį 
atitinkančiu papildomu fondu.

Or. fr

Pakeitimas 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažiau išsivystę regionai, kuriuose BVP 
per du programavimo laikotarpius sudaro 
70–75 proc. ES BVP vidurkio, tačiau, 
nors ir buvo skirta itin didelė parama, 
juose ekonominė, socialinė ir ekologinė 
padėtis iš esmės nepagerėjo, priskiriami 
kategorijai, kurios regionams skiriamas 
didesnis finansavimas, prisidedant 
valstybei narei.

Or. de
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Pagrindimas

Plg. 2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos Komisijos penktosios 
sanglaudos ataskaitos ir sanglaudos politikos strategijos po 2013 m. 33 dalį („ragina 
apriboti tinkamumo finansuoti laikotarpius regionams, kurie, nepaisant maksimalios 
paramos, net ir po keleto programavimo laikotarpių negali pademonstruoti jokios esminės 
pažangos, susijusios su jų ekonomine, socialine ir ekologine padėtimi“).

Pakeitimas 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Sanglaudos fondo parama skiriama toms 
valstybėms narėms, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP), apskaičiuotos 
perkamosios galios paritetais pagal 2007–
2009 m. Sąjungos rodiklius, yra mažesnės 
kaip 90 proc. ES-27 to paties laikotarpio 
BNP vidurkio. 

Iš Sanglaudos fondo parama skiriama toms 
valstybėms narėms, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP), apskaičiuotos 
perkamosios galios paritetais pagal 
paskutinių trejų metų laikotarpio
Sąjungos rodiklius, yra mažesnės kaip 
90 proc. ES-27 to paties laikotarpio BNP 
vidurkio. 

Or. en

Pakeitimas 1202
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Sanglaudos fondo parama skiriama toms 
valstybėms narėms, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP), apskaičiuotos 
perkamosios galios paritetais pagal 2007–
2009 m. Sąjungos rodiklius, yra mažesnės 
kaip 90 proc. ES-27 to paties laikotarpio 

Iš Sanglaudos fondo parama skiriama toms 
valstybėms narėms, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP), apskaičiuotos
perkamosios galios paritetais pagal 
naujausius turimus Sąjungos rodiklius, 
yra mažesnės kaip 90 proc. ES-27 to paties 
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BNP vidurkio. laikotarpio BNP vidurkio.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti naudojami naujausi turimi ekonomikos duomenys siekiant tiksliai sužinoti realią 
regionų situaciją ir atspindėti krizės poveikį.

Pakeitimas 1203
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Sanglaudos fondo parama skiriama toms 
valstybėms narėms, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP), apskaičiuotos 
perkamosios galios paritetais pagal 2007–
2009 m. Sąjungos rodiklius, yra mažesnės 
kaip 90 proc. ES-27 to paties laikotarpio 
BNP vidurkio.

Iš Sanglaudos fondo parama skiriama toms 
valstybėms narėms, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP), apskaičiuotos 
perkamosios galios paritetais pagal 2007–
2009 m. Sąjungos rodiklius, yra mažesnės 
kaip 90 proc. ES-27 to paties laikotarpio 
BNP vidurkio, taip pat mažoms salose 
esančioms valstybėms narėms, 
neturinčioms nuolatinių jungčių su 
žemynine Europos dalimi ir turinčioms 
mažiau kaip 2 mln. gyventojų.

Or. en

Pagrindimas

Mažos salų valstybės, susiduriančios su dideliais suvaržymais, kuriuos lemia jų atokumas ir 
nuošalumas bei tai, kad jos negauna nacionalinės paramos iš žemyninės dalies, turi būti 
visapusiškai tinkamos gauti Sanglaudos fondo paramą, o ne gauti ją laikinai. Teritoriniai 
mažų salų valstybių ypatumai pripažįstami 174 straipsnyje ir Deklaracijoje Nr. 33 dėl 
Sutarties. JT Maltą ir Kiprą taip pat priskiria mažoms salų valstybėms. Dydžio veiksnys (pvz., 
maksimalus gyventojų skaičius) taip pat galėtų būti naudojamas apibrėžiant mažos salų 
valstybės sąvoką.

Pakeitimas 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Sanglaudos fondo parama skiriama toms 
valstybėms narėms, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP), apskaičiuotos 
perkamosios galios paritetais pagal 2007–
2009 m. Sąjungos rodiklius, yra mažesnės 
kaip 90 proc. ES-27 to paties laikotarpio 
BNP vidurkio.

Iš Sanglaudos fondo parama skiriama toms 
valstybėms narėms, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP), apskaičiuotos 
perkamosios galios paritetais pagal 
turimus trejų pastarųjų metų Sąjungos 
rodiklius, yra mažesnės kaip 90 proc. ES-
27 to paties laikotarpio BNP vidurkio.

Or. es

Pakeitimas 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Sanglaudos fondo parama skiriama toms 
valstybėms narėms, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP), apskaičiuotos 
perkamosios galios paritetais pagal 2007–
2009 m. Sąjungos rodiklius, yra mažesnės 
kaip 90 proc. ES-27 to paties laikotarpio 
BNP vidurkio.

Iš Sanglaudos fondo parama skiriama toms 
valstybėms narėms, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP), apskaičiuotos 
perkamosios galios paritetais pagal 2007–
2010 m. Sąjungos rodiklius, yra mažesnės 
kaip 90 proc. ES-27 to paties laikotarpio 
BNP vidurkio.

Or. fr

Pakeitimas 1206
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurios 2013 m. atitinka 
Sanglaudos fondo paramos reikalavimus, 
bet kurių vienam gyventojui tenkančios 
nominaliosios BNP, apskaičiuotos 
pirmoje pastraipoje nurodytu būdu, yra 
didesnės kaip 90 proc. ES-27 BNP 
vidurkio, paramą iš Sanglaudos fondo 
gauna laikinai, specialiems tikslams.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įsigaliojus šiam reglamentui, Komisija 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriame paskelbia regionų, kurie atitinka 
2 dalyje nustatytus trijų regionų kategorijų 
kriterijus, ir valstybių narių, kurios atitinka 
3 dalyje nustatytus kriterijus, sąrašą. Šis 
sąrašas galioja nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d.

4. Įsigaliojus šiam reglamentui, Komisija 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą, 
kuriame paskelbia regionų, kurie atitinka 
2 dalyje nustatytus dviejų regionų 
kategorijų kriterijus, ir valstybių narių, 
kurios atitinka 3 dalyje nustatytus 
kriterijus, sąrašą. Šis sąrašas galioja nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
31 d.

Or. de

Pakeitimas 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 82 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 2015 m. Komisija peržiūri, kaip 
skirtingoms 2 dalyje minimoms 
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kategorijoms priskiriami regionai atitinka 
tinkamumo gauti paramą kriterijus. 
Regionai, kuriuose tarp pirmiau minėto 
laikotarpio ir 2010–2012 m. BVP vienam 
gyventojui dėl ekonomikos nuosmukio 
sumažėjo bent 5 proc., gauna jų naują 
padėtį atitinkantį papildomą finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 83 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdama šio straipsnio 3 dalies ir 
84 straipsnio 7 dalies, Komisija 
įgyvendinimo aktais priima sprendimą, 
kuriuo visus išteklius suskirsto pagal 
valstybes nares ir pagal metus.

2. Nepažeisdama šio straipsnio 3 dalies ir 
84 straipsnio 7 dalies, Komisija 
įgyvendinimo aktais priima sprendimą, 
kuriuo visus išteklius suskirsto pagal 
valstybes nares investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui 
įgyvendinti, pagal metus ir pagal 
bendradarbiavimo programą Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslui 
įgyvendinti.

Or. fr

Pagrindimas

Ataskaitos papildyme (2010/2155(INI)), priimtame 2011 m. birželio mėn. plenarinėje sesijoje, 
pakeitimu siekiama prašyti Europos asignavimus skirti pagal bendradarbiavimo programą. 
Tokie asignavimai padėtų išvengti nesubalansuotų nacionalinių asignavimų tai pačiai sričiai 
ir finansinės grąžos skaičiavimo principo siekiant integruotai atsižvelgti į konkrečios 
bendradarbiavimo srities poreikius.

Pakeitimas 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 83 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdama šio straipsnio 3 dalies ir 
84 straipsnio 7 dalies, Komisija 
įgyvendinimo aktais priima sprendimą, 
kuriuo visus išteklius suskirsto pagal 
valstybes nares ir pagal metus.

2. Nepažeisdama šio straipsnio 3 dalies ir 
84 straipsnio 7 dalies, Komisija 
įgyvendinimo aktais priima sprendimą, 
kuriuo visus investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui 
finansuoti skirtus išteklius suskirsto pagal 
valstybes nares ir pagal metus, o išteklius, 
skirtus teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui finansuoti – pagal 
bendradarbiavimo programas.

Or. en

Pakeitimas 1211
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 83 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdama šio straipsnio 3 dalies ir 
84 straipsnio 7 dalies, Komisija 
įgyvendinimo aktais priima sprendimą, 
kuriuo visus išteklius suskirsto pagal 
valstybes nares ir pagal metus.

2. Nepažeisdama šio straipsnio 3 dalies ir 
84 straipsnio 7 dalies, Komisija 
įgyvendinimo aktais priima sprendimą, 
kuriuo visus išteklius suskirsto pagal 
valstybes nares investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui 
pasiekti, pagal metus ir pagal 
bendradarbiavimo programą Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslui 
pasiekti.

Or. fr

Pagrindimas

Tolesnis dabartinės suskirstymo pagal valstybes sistemos taikymas kelia dvigubą pavojų: 
nesubalansuotų nacionalinių asignavimų skyrimo tai pačiai sričiai ir „teisingos grąžos“ 
principo laikymosi kiekvienoje valstybėje.
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Pakeitimas 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 83 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdama šio straipsnio 3 dalies ir 
84 straipsnio 7 dalies, Komisija 
įgyvendinimo aktais priima sprendimą, 
kuriuo visus išteklius suskirsto pagal 
valstybes nares ir pagal metus.

2. Nepažeisdama šio straipsnio 3 dalies ir 
84 straipsnio 7 dalies ir siekiant Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslo, 
Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą, kuriuo visus išteklius suskirsto 
pagal valstybes nares ir pagal metus 
skatinant „investicijas į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą”.

Or. es

Pakeitimas 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijoms į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą skiriama 96,52 proc.
visų išteklių (t. y. iš viso 
324 320 492 844 EUR) ir jie paskirstomi 
taip:

Investicijoms į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą skiriama XX proc. visų 
išteklių (t. y. iš viso 
XXX XXX XXX XXX EUR) ir jie 
paskirstomi taip:

Or. es

Pakeitimas 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 50,13 proc. (t. y. iš viso 
162 589 839 384 EUR) – mažiau 

(a) [50,13 proc.]1 (xxx) – mažiau 
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išsivysčiusiems regionams; išsivysčiusiems regionams;
__________________
1 Procentų skaičių reikia pakeisti pagal 
derybų dėl DFP rezultatus.

Or. de

Pakeitimas 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 50,13 proc. (t. y. iš viso 162 589 839 
384 EUR) – mažiau išsivysčiusiems 
regionams;

(a) XX proc. (t. y. iš viso XXX XXX XXX 
XXX EUR) – mažiau išsivysčiusiems 
regionams;

Or. es

Pakeitimas 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 12,01 proc. (t. y. iš viso 
38 951 564 661 EUR) – pereinamojo 
laikotarpio regionams;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 12,01 proc. (t. y. iš viso 38 951 564 
661 EUR) – pereinamojo laikotarpio 
regionams;

(b) XX proc. (t. y. iš viso XXX XXX XXX 
XXX EUR) – pereinamojo laikotarpio 
regionams;

Or. es

Pakeitimas 1218
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) visi regionai, kurie atitiko Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1083/2006 
5 straipsnio 1 dalyje nustatytus 
tinkamumo gauti finansavimą pagal 
konvergencijos tikslą kriterijus ir kurių 
BVP vienam gyventojui padidėjo iki 
daugiau kaip 75 proc. ES-27 vidurkio, ir 
regionai, kurie atitiko Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 1 dalyje 
nustatytus tinkamumo gauti pereinamojo 
laikotarpio paramą kriterijus, gaus 
asignavimus iš struktūrinių fondų, kurių 
suma sudarys bent du trečdalius 2007–
2013 m. jų skiriamos paramos (t. y. iš viso 
XXXX XXXX XXXX EUR;

Or. en

Pakeitimas 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 16,39 proc. (t. y. iš viso (c) [28,40 proc.]1 (xxx) – labiau 
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53 142 922 017 EUR) – labiau 
išsivysčiusiems regionams;

išsivysčiusiems regionams;

__________________
1 Procentų skaičių reikia pakeisti pagal 
derybų dėl DFP rezultatus.

Or. de

Pakeitimas 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 16,39 proc. (t. y. iš viso 53.142.922.017 
EUR) – labiau išsivysčiusiems regionams;

(c) XX proc. (t. y. iš viso XXX XXX XXX 
XXX EUR) – labiau išsivysčiusiems 
regionams;

Or. es

Pakeitimas 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) 21,19 proc. (t. y. iš viso 
68 710 486 782 EUR) – iš Sanglaudos 
fondo remiamoms valstybėms narėms;

(d) [21,19 proc.]1 (xxx) – iš Sanglaudos 
fondo remiamoms valstybėms narėms;

__________________
1 Procentų skaičių reikia pakeisti pagal 
derybų dėl DFP rezultatus.

Or. de
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Pakeitimas 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) 21,19 proc. (t. y. iš viso 68 710 486 
782 EUR) – iš Sanglaudos fondo 
remiamoms valstybėms narėms;

(d) XX proc. (t. y. iš viso XXX XXX XXX 
XXX EUR) – iš Sanglaudos fondo 
remiamoms valstybėms narėms;

Or. es

Pakeitimas 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) 0,29 proc. (t. y. iš viso 925 680 000
EUR) – kaip papildomas finansavimas 
Sutarties 349 straipsnyje nurodytiems 
atokiausiems regionams ir NUTS 2 lygio 
regionams, atitinkantiems Austrijos, 
Suomijos ir Švedijos stojimo sutarties 
Protokole Nr. 6 nustatytus kriterijus.

(e) pagal ERPF paketą XXX EUR (t. y. 40 
EUR vienam gyventojui) – kaip 
papildomas finansavimas bus skiriama
Sutarties 349 straipsnyje nurodytiems 
atokiausiems regionams ir NUTS 2 lygio 
regionams, atitinkantiems Austrijos, 
Suomijos ir Švedijos stojimo sutarties 
Protokole Nr. 6 nustatytus kriterijus.

Or. fr

Pakeitimas 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) 0,29 proc. (t. y. iš viso 
925 680 000 EUR) – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 

(e) 0,29 proc. (xxx) – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
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nurodytiems atokiausiems regionams ir 
NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
sutarties Protokole Nr. 6 nustatytus 
kriterijus.

NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
sutarties Protokole Nr. 6 nustatytus 
kriterijus.

Or. de

Pakeitimas 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) 0,29 proc. (t. y. iš viso 
925 680 000 EUR) – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
sutarties Protokole Nr. 6 nustatytus 
kriterijus.

(e) XX proc. (t. y. iš viso XXX XXX XXX 
XXX EUR) – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
sutarties Protokole Nr. 6 nustatytus 
kriterijus.

Or. es

Pakeitimas 1226
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) 0,29 proc. (t. y. iš viso 
925 680 000 EUR) – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
sutarties Protokole Nr. 6 nustatytus 
kriterijus.

(e) XXX EUR – kaip papildomas 
finansavimas NUTS 2 lygio regionams, 
atitinkantiems Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo sutarties Protokole Nr. 6 
nustatytus kriterijus.
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Or. en

Pakeitimas 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) 0,29 proc. (t. y. iš viso 
925 680 000 EUR) – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
sutarties Protokole Nr. 6 nustatytus 
kriterijus.

(e) XXX EUR – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams,
kuriems teikiamos paramos lygis turėtų 
atitikti tikrąją padėtį su OMR susijusių 
trūkumų požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 1228
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) 0,29 proc. (t. y. iš viso
925 680 000 EUR) – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
sutarties Protokole Nr. 6 nustatytus 
kriterijus.

(e) XX proc. ((t. y. iš viso 
XXXX XXXX XXXX EUR) – kaip 
papildomas finansavimas Sutarties 349 
straipsnyje nurodytiems atokiausiems 
regionams ir NUTS 2 lygio regionams, 
atitinkantiems Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo sutarties Protokole Nr. 6 
nustatytus kriterijus

Or. pt

Pagrindimas

Pagal paskutinę 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą atokiausi ir retai 
apgyvendinti regionai gavo 1 513 mln. EUR sumą, nustatytą remiantis 2004 m. kainomis. 
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Palyginus 2007–2013 m. programavimo laikotarpio sumas su 2014–2020 m. sumomis, 
nustatytomis remiantis dabartinėmis kainomis, matoma, kad papildomų asignavimų suma 
sumažėjo 47 proc., o tai nepriimtina atsižvelgiant į sudėtingas gamtines, ekonomines ir 
socialines šių regionų sąlygas.

Pakeitimas 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) XXX EUR – kaip papildomas 
finansavimas dėl nuolatinių ir rimtų 
geografinių trūkumų nukentėjusioms 
vietovėms pagal veiklos programas, 
patvirtintas atsižvelgiant į ERPF 
reglamento 10 straipsnį; šios vietovės 
apibrėžtos 111.4 straipsnyje, išskyrus 
anksčiau išvardintąsias punkte e).

Or. es

Pakeitimas 1230
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) XXX EUR – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams,
kuriems teikiamos paramos lygis turėtų 
atitikti tikrąją padėtį su OMR susijusių 
trūkumų požiūriu.

Or. en
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Pakeitimas 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) XXX EUR – kaip papildomas 
finansavimas NUTS 2 lygio regionams, 
atitinkantiems Austrijos, Suomijos ir 
Švedijos stojimo sutarties Protokole Nr. 6 
nustatytus kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 1232
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) XXX EUR – kaip papildomas 
finansavimas, skiriamas didelių 
nuolatinių geografinių trūkumų 
turintiems regionams įgyvendinant 
veiksmų programas pagal ERPF 
reglamento 10 straipsnį; tai regionai, 
apibrėžti 111 straipsnio 4 dalyje, išskyrus 
e ir f punktuose jau paminėtus regionus.

Or. en

Pagrindimas

Papildomas finansavimas turi būti užtikrintas didelių nuolatinių geografinių trūkumų 
turintiems regionams siekiant padėti jiems įveikti jų konkrečiai padėčiai būdingus sunkumus 
ir išnaudoti savo vystymosi potencialą.

Pakeitimas 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu



AM\903905LT.doc 65/170 PE491.056v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) XXX EUR – kaip papildomas 
finansavimas, skiriamas didelių 
nuolatinių geografinių trūkumų 
turintiems regionams įgyvendinant 
veiksmų programas pagal ERPF 
reglamento 10 straipsnį; tai regionai, 
apibrėžti 111 straipsnio 4 dalyje, išskyrus 
e ir f punktuose jau paminėtus regionus.

Or. en

Pakeitimas 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visoms valstybėms narėms, 
prisijungusioms prie Sąjungos iki 
2013 m., kurių BVP vienam gyventojui 
nesiekia 75 proc. ES-27 vidurkio ir kurių 
vidutinis realusis BVP augimas 2008–
2010 m. buvo mažesnis nei ES-27 
vidurkis, pagal sanglaudos politiką 
skiriami ne mažesni nei 2007–2013 m. 
skirti asignavimai.

Or. en

Pakeitimas 1235
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi regionai, kurių BVP vienam 
gyventojui nesiekia 75 proc. ES-27 
vidurkio ir kurių vidutinis realusis BVP 
augimas 2008–2010 m. buvo mažesnis nei 
ES-27 vidurkis, gauna asignavimus, 
kuriems nustatomas maksimalus lygis, 
atitinkantis 3,X proc. jų BVP arba 2007–
2013 m. jiems skirtų asignavimų lygį, 
atsižvelgiant į tai, kuris dydis yra 
mažesnis.

Or. en

Pakeitimas 1236
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti iš struktūrinių fondų gaunamos paramos ilgalaikį tvarumą ir skatinti 
ekonomikos augimą bei socialinę sanglaudą Europos buvusiuose konvergencijos regionuose,
būtina, kad jie gautų bent du trečdalius 2007-2013 m. skiriamos paramos, siekiant 
konsoliduoti pasiektus laimėjimus.

Pakeitimas 1239
Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visi regionai, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis kaip 75 proc. ES-25 vidurkio 
atitinkamu laikotarpiu, tačiau kurių BVP 
vienam gyventojui padidėjo iki daugiau 
kaip 75 proc. ES-27 vidurkio, arba 
regionai, pirmą kartą pasiekę rodiklius, 
pagal kuriuos jie nebegali būti priskiriami 
konvergencijos regionų kategorijai, 
išnaudoja 2014–2020 m. numatomą skirti 
minimalaus lygio paramą pagal 
prisitaikymo mechanizmą laipsniškai 
mažėjančiomis jiems anksčiau Komisijos 
2007–2013 m. daugiametėje finansinėje 
programoje nustatytų konvergencijos 
tikslui skirtų orientacinių metinių 
asignavimų procentinėmis dalimis. Visa 
2014–2020 m. skiriama parama sudarys 
bent du trečdalius 2007–2013 m. skirtos 
paramos.

Or. en

Pakeitimas 1240
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visi regionai, kuriems 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo skirta parama pagal 
konvergencijos programas ir kurių BVP 
vienam gyventojui padidėjo iki daugiau 
kaip 75 proc. ES 25 šalių vidurkio, iš 
struktūrinių fondų gauna bent du trečdalius 
jiems 2007–2013 m. skiriamos paramos.
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Or. de

Pagrindimas

Norint išvengti brangiai kainuojančių klaidų ir statistikos iškraipymų, reikėtų nustatyti 
pereinamojo laikotarpio taisykles.

Pakeitimas 1241
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visi regionai, kuriems 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo skirta parama pagal 
konvergencijos programas, įskaitant 
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 
8 straipsnio 1 dalyje nurodytus regionus, 
kuriems laipsniškai nutraukiamas 
paramos teikimas, tačiau kurių BVP 
vienam gyventojui padidėjo iki daugiau 
kaip 75 proc. ES 25 šalių vidurkio, iš 
struktūrinių fondų gauna bent du trečdalius 
jiems 2007–2013 m. skiriamos paramos.

Or. de

Pagrindimas

Europos Komisija į pasiūlymą dėl Europos Sąjungos lygmens apsaugos, t. y., minimalų 
reikalavimą dėl dviejų trečdalių dabartinio programavimo laikotarpio, neįtraukė Reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų regionų, kuriems šiuo laikotarpiu 
laipsniškai nutraukiamas paramos teikimas ir kurie pagal 5 straipsnio 1 dalį viršijo 75 proc. 
nustatyto ir apskaičiuoto ES 25 valstybių BVP vidurkio dydį (tokie regionai yra, pvz., 
Leipcigas Vokietijoje). Tačiau šiems regionams taip pat reikia Europos Sąjungos lygmens 
apsaugos, kad galėtų įtvirtinti pasiektus rezultatus.

Pakeitimas 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiant užtikrinti ilgalaikį tvarų 
struktūrinių fondų investicijų poveikį, visi
regionai, kuriems 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo skirta parama pagal 
konvergencijos programas, įskaitant 
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 
8 straipsnio 1 dalyje nurodytus regionus, 
kuriems laipsniškai nutraukiamas 
paramos teikimas, ir kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis kaip 75 proc. ES 25 šalių 
vidurkio, tačiau kurių BVP padidėjo iki 
daugiau kaip 75 proc. ES 27 šalių vidurkio, 
gauna bent du trečdalius jiems 2007–
2013 m. skiriamos paramos.

Or. de

Pagrindimas

Komisija į pasiūlymo tekstą dėl Europos Sąjungos lygmens apsaugos neįtraukė dabartinių 
regionų, kuriems laipsniškai nutraukiamas paramos teikimas. Tačiau norint įtvirtinti 
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pasiektus rezultatus būtent šiuose regionuose reikėtų užtikrinti Sąjungos lygmens apsaugą, 
kai skiriama bent du trečdalius dabartinės paramos dydžio sudaranti parama.

Pakeitimas 1244
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visi regionai, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis kaip 75 proc. ES-25 vidurkio 
atitinkamu laikotarpiu, tačiau kurių BVP 
vienam gyventojui padidėjo iki daugiau 
kaip 75 proc. ES-27 vidurkio, iš 
struktūrinių fondų gauna bent du trečdalius 
jų 2007–2013 m. skiriamos paramos. 
Nepažeidžiant pirmiau išdėstytų nuostatų, 
vieną regioną sudarančios mažos salose 
esančios valstybės narės, 2007–2013 m. 
gaunančios finansavimą iš Sanglaudos 
fondo, iš struktūrinių fondų gauna 
asignavimus, kurių lygis atitinka jų 2007–
2013 m. skiriamos paramos lygį.

Or. en

Pagrindimas

Mažos salose esančios valstybės narės – tai atokiai išsidėsčiusios valstybės narės, kurioms 
sudėtinga ir brangu patekti į vidaus rinką. Dėl to jų konkurencingumas nuolat mažėja, o tai 
kenkia jų galimybei ne tik gauti naudos, bet ir prisidėti įgyvendinant Europos tikslus. 
Finansavimas Sanglaudos fondo lėšomis turi pasiekti kritinę masę, reikalingą tam, kad būtų 
plėtojamos programos, padėsiančios visapusiškai integruoti jas į vidaus rinką.

Pakeitimas 1245
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal valstybes nares ištekliai 
paskirstomi remiantis šiais kriterijais:

2. Pagal valstybes nares ištekliai 
paskirstomi remiantis šiais kriterijais, 
grindžiamais tiksliais su lytimi susijusiais 
statistiniais duomenimis: 

Or. en

Pakeitimas 1247
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo 
lygis;

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė, teritoriniai 
kriterijai (nuolydis, aukštis virš jūros 
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lygio, klimatas) ir nedarbo lygis;

Or. en

Pakeitimas 1248
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo 
lygis;

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė, teritoriniai 
kriterijai (šlaito nuožulnumas, aukštis ir 
klimatas) ir nedarbo lygis;

Or. fr

Pakeitimas 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo
lygis;

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė, vienam 
gyventojam tenkančios pakoreguotos 
grynosios disponuojamosios pajamos ir 
nedarbo lygis;

Or. en

Pakeitimas 1250
Patrice Tirolien
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo 
lygis;

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė, didelės ir 
nuolatinės gamtinės arba demografinės 
kliūtys, apibrėžtos 111 straipsnio 4 dalyje,
ir nedarbo lygis;

Or. fr

Pakeitimas 1251
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo 
lygis;

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo 
lygis, atsižvelgiant į su sunkiais 
demografiniais iššūkiais susiduriančių 
regionų problemas;

Or. de

Pakeitimas 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo (a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
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laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo 
lygis;

laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo 
lygis, dideli ir nuolatiniai gamtiniai arba 
demografiniai trūkumai, gyventojų 
skaičiaus mažėjimas, dispersija ir 
gyventojų senėjimas;

Or. es

Pakeitimas 1253
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo 
lygis;

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė, teritoriniai 
kriterijai (nuolydis, aukštis virš jūros 
lygio, klimatas) ir nedarbo lygis;

Or. en

Pakeitimas 1254
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo 
lygis;

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, skirtumai regione, nacionalinė 
gerovė ir nedarbo lygis;

Or. en
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Pakeitimas 1255
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo 
lygis; 

(a) mažiau išsivysčiusiems, pereinamojo 
laikotarpio ir atokiausiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nacionalinė 
gerovė ir nedarbo lygis;

Or. pt

Pagrindimas

Papildomi asignavimai turėtų būti paskirstomi atokiausiems ir retai apgyvendintiems 
regionams tokia pat tvarka, kaip ir mažiau išsivysčiusiems regionams. Verta atkreipti dėmesį į 
tai, kad V antraštinės dalies (Fondų finansinė parama) 110 straipsnio 3 dalies b punkte 
atokiausi regionai sulyginami su mažiau išsivysčiusiais regionais, tad skirstant papildomus 
asignavimus reikalavimus atitinkantiems regionams turėtų būti taikoma vienoda tvarka.

Pakeitimas 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir
gyventojų tankumas;

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis,
gyventojų tankumas ir demografinio 
pažeidžiamumo indeksas;

Or. en

Pakeitimas 1257
Ramona Nicole Mănescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankumas;

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis, 
teritoriniai kriterijai (nuolydis, aukštis 
virš jūros lygio, klimatas) ir gyventojų 
tankumas;

Or. en

Pakeitimas 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankumas;

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankumas, dispersija ir 
gyventojų senėjimas;

Or. es

Pakeitimas 1259
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis, 
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gyventojų tankumas; teritoriniai kriterijai (šlaito nuožulnumas, 
aukštis ir klimatas) ir gyventojų tankumas;

Or. fr

Pakeitimas 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankumas;

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
išsilavinimo lygis, vienam gyventojui 
tenkančios pakoreguotos grynosios 
disponuojamosios pajamos, socialinis ir
demografinis pažeidžiamumas bei
gyventojų tankumas;

Or. en

Pakeitimas 1261
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankumas;

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų
skaičius, regiono gerovė, skirtumai 
regionuose (NUTS 3), nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis,
gyventojų tankumas ir gyventojų 
senėjimas;

Or. fr
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Pagrindimas

Skirtumų regionuose kriterijus yra itin svarbus siekiant tiksliau nustatyti net turtingiausiuose 
regionuose pasitaikančias skurdžias sritis ir į jas atsižvelgti.

Pakeitimas 1262
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankumas;

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis bei 
mokyklos nebaigimas ir gyventojų 
tankumas;

Or. es

Pagrindimas

Tokias demografines problemas kaip gyventojų dispersija ar senėjimas reikėtų nagrinėti kartu 
su mažo gyventojų tankumo problema, nes tai rimti ir nuolatiniai demografiniai iššūkiai. Taip 
pat būtina atsižvelgti į mokyklos nebaigimą.

Pakeitimas 1263
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankumas;

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankumas, atsižvelgiant į galimą 
sudėtingą demografinę padėtį;

Or. de
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Pakeitimas 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankumas;

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankumas, dispersija bei 
senėjimas, rimti ir nuolatiniai gamtiniai 
arba demografiniai trūkumai;

Or. es

Pakeitimas 1265
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankumas;

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis, 
teritoriniai kriterijai (nuolydis, aukštis 
virš jūros lygio, klimatas) ir gyventojų 
tankumas;

Or. en

Pakeitimas 1266
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankumas;

(b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, vystymosi 
skirtumai regione, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankumas;

Or. en

Pakeitimas 1267
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) paramai iš Sanglaudos fondo –
gyventojų skaičius, nacionalinė gerovė ir 
plotas.

(c) paramai iš Sanglaudos fondo –
gyventojų skaičius, nacionalinė gerovė,
teritoriniai kriterijai (nuolydis, aukštis 
virš jūros lygio, klimatas) ir plotas.

Or. en

Pakeitimas 1268
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) paramai iš Sanglaudos fondo –
gyventojų skaičius, nacionalinė gerovė ir 
plotas.

(c) paramai iš Sanglaudos fondo –
gyventojų skaičius, nacionalinė gerovė, 
teritoriniai kriterijai (nuolydis, aukštis 
virš jūros lygio, klimatas) ir plotas.

Or. fr
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Pakeitimas 1269
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) paramai iš Sanglaudos fondo –
gyventojų skaičius, nacionalinė gerovė ir 
plotas.

(c) paramai iš Sanglaudos fondo –
gyventojų skaičius, nacionalinė gerovė, 
teritoriniai kriterijai (nuolydis, aukštis 
virš jūros lygio, klimatas) ir plotas.

Or. en

Pakeitimas 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) dėl nuolatinių ir didelių geografinių 
ar demografinių trūkumų nukentėjusių 
teritorijų ir gyventojų procentas, kaip 
nurodyta Sutarties 174 straipsnyje ir šio 
reglamento 111.4 straipsnyje.

Or. es

Pakeitimas 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) didelių ir nuolatinių gamtinių, 
geografinių arba demografinių kliūčių 
patiriančių teritorijų plotas, kaip apibrėžta 
Sutarties 174 straipsnyje;
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Or. fr

Pakeitimas 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) gauti rezultatai turi būti peržiūrimi ir, 
jei reikia, pritaikomi, kad a, b, c ir d 
dalyse nustatytų kriterijų taikymo 
rezultatai objektyviai atspindėtų tikrą 
padėtį, susidariusią dėl pastarųjų metų 
ekonominės ir socialinės krizės.

Or. es

Pakeitimas 1273
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant 
šią nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų 
dalimi.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant 
šią nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų 
dalimi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1275
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant 
šią nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų 
dalimi.

Išbraukta.

Or. fi
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į skirtingas šalių ir regionų sąlygas ir į pasidalijamojo valdymo principą, 
valstybėms narėms turėtų būti leista pačioms nuspręsti, kaip paskirstyti finansavimo lėšas.

Pakeitimas 1276
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant 
šią nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų 
dalimi.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Patys regionai turėtų nuspręsti, ar, atlikus atitinkamą SSGG (angl. SWOT) analizę, reikia 
būtiniausios ESF paramos, ir kaip pagrįsti tokį poreikį atitinkamose veiklos programose.

Pakeitimas 1277
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 

3. Bent 20 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 35 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 40 proc. labiau
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
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valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

Or. fr

Pagrindimas

Pernelyg didelės fondų dalies, itin varžančios vadovaujančiąsias institucijas, skyrimas gali 
kelti nepakankamo lėšų panaudojimo ir finansinių sanglaudos politikos galimybių 
išnaudojimo pavojų įgyvendinant šios politikos tikslus.

Pakeitimas 1278
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant 
šią nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų 
dalimi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1279
Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant 
šią nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų 
dalimi.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nustatytos ESF paramos minimalios dalys turėtų būti suderintos su Tarybos išvadomis dėl 
Penktosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos.

Pakeitimas 1280
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionams skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionams skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.
Bent 25 proc. struktūrinių fondų lėšų, 
skiriamų mažoms salose esančioms 
valstybėms narėms, gaunančioms 
finansavimą iš Sanglaudos fondo, ir 
kitoms saloms, išskyrus tas, kuriose yra 
valstybės narės sostinė arba kurios turi 
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nuolatinę jungtį su žemynine dalimi, 
skiriama ESF.

Or. en

Pagrindimas

Pateiktu pasiūlymu dėl lėšų paskirstymo tarp ESF ir ERPF sukuriama sunkumų salose 
esančioms valstybėms narėms ir regionams naudoti Sanglaudos fondo finansavimą taip, kad 
būtų kuo geriau patenkinti jų poreikiai.

Pakeitimas 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

3. Bent 15 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams ir 25 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionams skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

Or. de

Pagrindimas

Lanksti galimybė skirti ESF paramą turi būti sudaroma atsižvelgiant į regionų padėtį, tokios 
galimybės negalima atimti nustatant dirbtinas kvotas. Kitu atveju kiltų pavojus, kad 
vargingesniems regionams švietimui ir kvalifikacijos kėlimui nebūtų skiriama pakankamai 
ESF lėšų.

Pakeitimas 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

3. Dalis struktūrinių fondų išteklių 
kiekvienoje valstybėje narėje, kuri 
geriausiai prisitaikys prie regiono plėtros 
strategijos, skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į įvairių fondų regionuose naudojimą praeityje, šie procentai yra nepagrįsti, 
todėl regioninės politikos srityje siūloma, kad kiekviena valstybė narė galėtų pritaikyti savo 
regioninės plėtros strategiją pagal lėšų prieinamumą.

Pakeitimas 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

3. Bent 15 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams ir 25 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionams skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

Or. en
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Pakeitimas 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant 
šią nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų 
dalimi.

3. Derybose dėl partnerystės sutarčių 
patvirtinimo valstybės narės kartu su 
Europos Komisija nusprendžia dėl įvairių 
BSF fondų skiriamų lėšų paskirstymo.

Or. es

Pagrindimas

ERPF jau beveik daugiau negu ESF padeda kuriant darbo vietas. Daugelyje regionų toks 
didelis proc. ESF negali būti absorbuotas, be to fondai taikomi nelanksčiai ir neveiksmingai 
(MVĮ, MTTP, IKT). ESF labiau skirti ne aktyviai užimtumo politikai, o socialinei integracijai 
ir įtraukčiai. Įrodyta, kad ERPF veiksmingesni už ESF kuriant darbo vietas ir plėtros politiką.

Pakeitimas 1285
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant
šią nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams
maisto produktais priemonę] laikoma 

3. Bent 20 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 35 proc. pereinamojo
laikotarpio regionams ir 40 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant
šią nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams
maisto produktais priemonę] laikoma 
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struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi. struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad pasiūlytos minimalios procentinės dalys yra per didelės ir siūloma jas 
sumažinti.

Pakeitimas 1286
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bent 25 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams, 40 proc. pereinamojo 
laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionas skiriamų 
struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje 
valstybėje narėje skiriama ESF. Taikant šią 
nuostatą parama valstybei narei pagal 
[Paramos skurstantiems gyventojams 
maisto produktais priemonę] laikoma 
struktūrinių fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

3. Bent 25 proc. skiriamų struktūrinių 
fondų išteklių kiekvienoje valstybėje narėje 
skiriama ESF. Taikant šią nuostatą parama 
valstybei narei pagal [Paramos 
skurstantiems gyventojams maisto 
produktais priemonę] laikoma struktūrinių 
fondų ESF skirtų lėšų dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad regionams būtų teikiama veiksminga, suderinta ir tikslinė parama, 
struktūrinių fondų ištekliai neturėtų būti reguliuojami taikant privalomas kvotas. Regionams 
turi būti suteikta lanksti galimybė patiems spręsti, į kurio fondo projektus sutelkti dėmesį –
ERPF ar ESF.

Pakeitimas 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekvienai regionų kategorijai 
taikytina ESF paramos dydžio riba turėtų 
būti nustatoma lanksčiai, atsižvelgiant į 
regionų ypatumus ir konkrečius 
poreikius, o susijusioms valstybėms 
narėms turi būti suteikta galimybė 
kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti ribą 
abipusiu susitarimu su Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Regionams ir vietos valdžios institucijomis reikia lankstumo rengiant programas taip, kad 
būtų kuo geriau pasiekti ES sanglaudos politikos tikslai.

Pakeitimas 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sanglaudos fondo parama transporto 
infrastruktūrai pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę yra 
10 000 000 000 EUR.

Išbraukta.

Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriame nustatoma iš 
kiekvienos valstybės narės Sanglaudos 
fondo asignavimų pervestinų lėšų suma 
visam laikotarpiui. Kiekvienai valstybei 
narei skirtas Sanglaudos fondo 
asignavimas atitinkamai sumažinamas.
Metiniai asignavimai, atitinkantys 
pirmoje pastraipoje nurodytą Sanglaudos 
fondo paramą, nuo 2014 biudžetinių metų 
įtraukiami į atitinkamas Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės biudžeto 
eilutes.
Sanglaudos fondo parama pagal Europos 
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infrastruktūros tinklų priemonę 
įgyvendinama remiantis Reglamento (ES) 
[...]/2012 dėl Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės nustatymo34 [13] 
straipsniu dėl to reglamento 1 priede 
išvardytų projektų, pirmenybę teikiant 
projektams, atitinkantiems nacionalinius 
asignavimus iš Sanglaudos fondo.

Or. en

Pakeitimas 1289
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sanglaudos fondo parama transporto 
infrastruktūrai pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę yra 
10 000 000 000 EUR.

Išbraukta.

Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriame nustatoma iš 
kiekvienos valstybės narės Sanglaudos 
fondo asignavimų pervestinų lėšų suma 
visam laikotarpiui. Kiekvienai valstybei 
narei skirtas Sanglaudos fondo 
asignavimas atitinkamai sumažinamas.
Metiniai asignavimai, atitinkantys 
pirmoje pastraipoje nurodytą Sanglaudos 
fondo paramą, nuo 2014 biudžetinių metų 
įtraukiami į atitinkamas Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės biudžeto 
eilutes.
Sanglaudos fondo parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę 
įgyvendinama remiantis Reglamento (ES) 
[...]/2012 dėl Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės nustatymo34 [13] 
straipsniu dėl to reglamento 1 priede 
išvardytų projektų, pirmenybę teikiant 
projektams, atitinkantiems nacionalinius 
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asignavimus iš Sanglaudos fondo.

Or. en

Pakeitimas 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sanglaudos fondo parama transporto 
infrastruktūrai pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę yra 
10 000 000 000 EUR.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1291
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sanglaudos fondo parama transporto 
infrastruktūrai pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę yra
10 000 000 000 EUR.

Sanglaudos fondo parama transporto 
infrastruktūrai pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę yra
XX EUR. Ši suma skiriama tik 
projektams, įgyvendinamiems valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti finansavimą 
Sanglaudos fondo lėšomis, ir jiems 
taikoma 110 straipsnio 3 dalyje 
numatoma bendro finansavimo norma.

Or. en

Pagrindimas

Sanglaudos fondo paramos teikimo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę sąlygos 
turi būti išaiškintos.
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Pakeitimas 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriame nustatoma iš 
kiekvienos valstybės narės Sanglaudos 
fondo asignavimų pervestinų lėšų suma 
visam laikotarpiui. Kiekvienai valstybei 
narei skirtas Sanglaudos fondo 
asignavimas atitinkamai sumažinamas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriame nustatoma iš 
kiekvienos valstybės narės Sanglaudos 
fondo asignavimų pervestinų lėšų suma 
visam laikotarpiui. Kiekvienai valstybei 
narei skirtas Sanglaudos fondo 
asignavimas atitinkamai sumažinamas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metiniai asignavimai, atitinkantys 
pirmoje pastraipoje nurodytą Sanglaudos 
fondo paramą, nuo 2014 biudžetinių metų 
įtraukiami į atitinkamas Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės biudžeto 
eilutes.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metiniai asignavimai, atitinkantys 
pirmoje pastraipoje nurodytą Sanglaudos 
fondo paramą, nuo 2014 biudžetinių metų 
įtraukiami į atitinkamas Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės biudžeto 
eilutes.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sanglaudos fondo parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę 
įgyvendinama remiantis Reglamento (ES) 
[...]/2012 dėl Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės nustatymo34 [13] 
straipsniu dėl to reglamento 1 priede 
išvardytų projektų, pirmenybę teikiant 

Išbraukta.
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projektams, atitinkantiems nacionalinius 
asignavimus iš Sanglaudos fondo.

Or. en

Pakeitimas 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sanglaudos fondo parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę 
įgyvendinama remiantis Reglamento (ES) 
[...]/2012 dėl Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės nustatymo34 [13] 
straipsniu dėl to reglamento 1 priede 
išvardytų projektų, pirmenybę teikiant 
projektams, atitinkantiems nacionalinius 
asignavimus iš Sanglaudos fondo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1298
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sanglaudos fondo parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę 
įgyvendinama remiantis Reglamento (ES) 
[...]/2012 dėl Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės nustatymo34 [13] straipsniu dėl 
to reglamento 1 priede išvardytų projektų, 
pirmenybę teikiant projektams, 
atitinkantiems nacionalinius asignavimus iš 
Sanglaudos fondo.

Sanglaudos fondo parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę 
įgyvendinama remiantis Reglamento (ES) 
[...]/2012 dėl Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės nustatymo34 [11] straipsniu dėl 
to reglamento 1 priede išvardytų projektų, 
pirmenybę teikiant projektams, 
atitinkantiems nacionalinius asignavimus iš 
Sanglaudos fondo. Iki 2016 m. gruodžio 
31 d. tinkami finansuoti projektai išimties 
tvarka atrenkami atsižvelgiant į Europos 
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infrastruktūros tinklų priemonei pervestus 
nacionalinius asignavimus iš Sanglaudos 
fondo.

Or. en

Pagrindimas

Trejų metų laikotarpis, kuriuo nacionaliniai asignavimai būtų garantuoti, būtų reikalingas 
siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės galėtų parengti projektų srautą pasitelkdamos 
turimas Komisijos teikiamos pagalbos priemones. Pasibaigus šiam laikotarpiui būtų taikomos 
įprastos taisyklės, nustatytos Europos infrastruktūros tinklų priemonės reglamentu.

Pakeitimas 1299
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sanglaudos fondo parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę 
įgyvendinama remiantis Reglamento (ES) 
[...]/2012 dėl Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės nustatymo34 [13] straipsniu dėl 
to reglamento 1 priede išvardytų projektų, 
pirmenybę teikiant projektams, 
atitinkantiems nacionalinius asignavimus
iš Sanglaudos fondo.

Sanglaudos fondo parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę 
įgyvendinama pagal Reglamento (ES) 
[...]/2012 dėl Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės nustatymo34 [13] straipsnį
paisant nacionalinių asignavimų iš 
Sanglaudos fondo ir užtikrinant sąžiningą 
konkurenciją tarp projektų.

Or. ro

Pakeitimas 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sanglaudos fondo parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę 
įgyvendinama remiantis Reglamento (ES) 

Sanglaudos fondo parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę 
įgyvendinama remiantis Reglamento (ES) 
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[...]/2012 dėl Europos infrastruktūros
tinklų priemonės nustatymo34 [13] 
straipsniu dėl to reglamento 1 priede 
išvardytų projektų, pirmenybę teikiant 
projektams, atitinkantiems nacionalinius
asignavimus iš Sanglaudos fondo.

[...]/2012 dėl Europos infrastruktūros
tinklų priemonės nustatymo34 [13] 
straipsniu dėl to reglamento 1 priede 
išvardytų projektų, pirmenybę teikiant 
projektams, atitinkantiems nacionalinius
asignavimus iš Sanglaudos fondo. Tačiau 
iki 2016 m. gruodžio 31 d. reikalavimus 
atitinkančių projektų atranka vyksta 
griežtai laikantis Europos infrastruktūros 
tinklų priemonei perduotų Sanglaudos 
fondo asignavimų.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų vykdomi Sanglaudos fondo nacionaliniai asignavimai ir kad valstybės 
narės galėtų parengti projektų pirmaisiais metais padedant Komisijai, reikia nustatyti trejų 
metų laikotarpį programavimo laikotarpio pradžioje, kuriuo būtų užtikrinamas kiekvienos 
valstybės narės asignavimas.

Pakeitimas 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės ir Komisija pagal 
14c straipsnio 1 dalį (nauja) privalo 
užtikrinti, kad partnerystės sutartimis ir 
veiklos programomis būtų sėkmingai 
kartu panaudojamos struktūrinių ir 
Sanglaudos fondų lėšos, taip pat pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę 
ir TEN reglamentų programas skirtos 
lėšos.

Or. de

Pagrindimas

Reikia atitinkamai pakeisti visas nuorodas.
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Pakeitimas 1302
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Struktūrinių fondų parama [skurstantiems 
gyventojams skirtiems maisto produktams] 
pagal investicijas į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą yra 
2 500 000 000 EUR.

Struktūrinių fondų parama [skurstantiems 
gyventojams skirtiems maisto produktams] 
pagal investicijas į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą yra 
3 500 000 000 EUR.

Or. fr

Pagrindimas

Pagalbos maistu skurstantiems gyventojams priemonės suma ankstesniu programavimo 
laikotarpiu sudarė 500 000 EUR per metus. Dabartinės programos tikslas – padėti ypač 
didelį skurdą patiriantiems gyventojams, kurių skaičius auga dėl ES patiriamos ekonominės 
krizės, todėl 2014–2020 m. laikotarpiu reikėtų išlaikyti bent ne mažesnį finansavimo lygį.

Pakeitimas 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Struktūrinių fondų parama [skurstantiems 
gyventojams skirtiems maisto produktams] 
pagal investicijas į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą yra 
2 500 000 000 EUR.

Struktūrinių fondų parama [skurstantiems 
gyventojams skirtiems maisto produktams] 
pagal investicijas į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą yra 
3 500 000 000 EUR.

Or. fr

Pakeitimas 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Struktūrinių fondų parama [skurstantiems 
gyventojams skirtiems maisto produktams]
pagal investicijas į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą yra 2 500 000 000
EUR.

Parama skurstantiems gyventojams 
skirtiems maisto produktams yra XXX
EUR.

Or. es

Pakeitimas 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriame nustatoma iš 
kiekvienos valstybės narės struktūrinių 
fondų asignavimo pervestinų lėšų suma 
visam laikotarpiui. Kiekvienai valstybei 
narei skirtas struktūrinių fondų 
asignavimas atitinkamai sumažinamas.

Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriame nustatoma iš 
kiekvienos valstybės narės pervestinų lėšų 
suma visam laikotarpiui pagal Europos 
Sąjungos finansų programos paragrafo 
„Gamtos išteklių išsaugojimas ir 
valdymas” asignavimą. 

Or. es

Pakeitimas 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metiniai asignavimai, atitinkantys 
pirmoje pastraipoje nurodytą struktūrinių 
fondų paramą, nuo 2014 m. biudžetinių 
metų įtraukiami į atitinkamas [paramos 
maisto produktų skurstantiems 

Išbraukta.
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gyventojams priemonės] biudžeto eilutes.

Or. es

Pakeitimas 1307
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 proc. investicijų į ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą tikslui skiriamų 
išteklių paliekama veiklos lėšų rezerve, 
kuris paskirstomas pagal 20 straipsnį.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pakeisti ligšiolinius pakeitimus dėl lėšų rezervo panaikinimo.

Pakeitimas 1308
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 5 proc. investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui 
skiriamų išteklių paliekama veiklos lėšų 
rezerve, kuris paskirstomas pagal 19 
straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 proc. investicijų į ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą tikslui skiriamų 
išteklių paliekama veiklos lėšų rezerve, 
kuris paskirstomas pagal 19 straipsnį.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1310
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 proc. investicijų į ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą tikslui skiriamų 
išteklių paliekama veiklos lėšų rezerve, 
kuris paskirstomas pagal 19 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1311
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 proc. investicijų į ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą tikslui skiriamų 
išteklių paliekama veiklos lėšų rezerve, 
kuris paskirstomas pagal 19 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 proc. investicijų į ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą tikslui skiriamų 
išteklių paliekama veiklos lėšų rezerve, 
kuris paskirstomas pagal 19 straipsnį.

6. Tokiu atveju, jeigu valstybė narė 
priėmė sprendimą, 5 proc. investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslui skiriamų išteklių skiriama veiklos 
lėšų rezervui, kuris paskirstomas pagal 19 
straipsnį.

Or. es

Pakeitimas 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 0,2 proc. investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui 
skiriamų ERPF išteklių skiriama tvarios 
miestų plėtros srities novatoriškiems 
veiksmams Komisijos iniciatyva.

7. XX proc. investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui 
skiriamų ERPF išteklių skiriama tvarios 
miestų plėtros srities novatoriškiems 
veiksmams Komisijos iniciatyva.

Or. es

Pakeitimas 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai sudaro 3,48 proc.
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. numatytų visų išteklių (t. y. 

8. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai sudaro 7 proc.
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. numatytų visų išteklių (t. y. 
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iš viso 11 700 000 004 EUR). iš viso xxx).

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai sudaro 3,48 proc.
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. numatytų visų išteklių (t. y. 
iš viso 11 700 000 004 EUR).

8. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai sudaro 7 proc.
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. numatytų visų išteklių (t. y. 
iš viso XXX EUR).

Or. fr

Pagrindimas

Pozicijos papildyme, kurį plenarinėje sesijoje priėmė Europos Parlamentas, Parlamentas 
prašo, kad Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui būtų skiriamas mažiausias 7 % visų 
sanglaudai skiriamų išteklių dydis, nes yra pagrindo nustatyti 7 % visų 2014–2020 m. į 
fondus skiriamų išteklių dydį.

Pakeitimas 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai sudaro 3,48 proc.
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 

8. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai sudaro 7 proc.
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 
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2014–2020 m. numatytų visų išteklių (t. y. 
iš viso 11 700 000 004 EUR).

2014–2020 m. numatytų visų išteklių (t. y. 
iš viso XX XXX XXX XXX EUR). Ši suma 
bus išskaičiuota iš visų sanglaudos 
politikai skirtų išteklių remiantis 
paskirstymu pagal bendradarbiavimo 
programas. 

Or. en

Pakeitimas 1317
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai sudaro 3,48 proc.
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. numatytų visų išteklių (t. y. 
iš viso 11 700 000 004 EUR).

8. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai sudaro 7 proc.
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. numatytų visų išteklių (t. y. 
iš viso XX XXX XXX XXX EUR).

Or. fi

Pakeitimas 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai sudaro 3,48 proc.
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. numatytų visų išteklių (t. y. 
iš viso 11 700 000 004 EUR).

8. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai sudaro 3,48 proc.
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 
2014–2020 m. numatytų visų išteklių (t. y. 
iš viso XX XXX XXX XXX EUR).

Or. es
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Pakeitimas 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 84 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

84 a straipsnis
Makroregioniniam bendradarbiavimui 

skiriami ištekliai
1. Makroregioninio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusių valstybių narių 
grupės susitarimu makroregioninės 
plėtros fonde gali sudaryti bent 20 proc. 
išteklių, skiriamų pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą valstybėms narėms, sutartimi 
įsteigusioms makroregioninės plėtros 
fondą, arba valstybėms narėms, 
prisijungusioms prie sutarties, kuria 
įsteigiamas makroregioninės plėtros 
fondas, 2014–2020 m. iš visų fondų.
2. Makroregioninio bendradarbiavimo 
tikslui skiriami ištekliai makroregioninės 
plėtros fondą sutartimi įsteigusių 
valstybių narių grupės arba valstybių, 
prisijungusių prie sutarties, kuria 
įsteigiamas makroregioninės plėtros 
fondas, susitarimu taip pat gali būti 
paskirti makroregioninės plėtros fondui iš 
valstybių, sutartimi įsteigusių 
makroregioninės plėtros fondą, arba 
valstybių, prisijungusių prie sutarties, 
kuria įsteigiamas makroregioninės plėtros 
fondas, viešųjų lėšų arba EIB skiriamų 
lėšų.
3. Ištekliai, skirti 2007–2013 m. 
atitinkamo makroregiono valstybių narių 
atžvilgiu Komisijos daromoms visų fondų 
asignavimų finansinėms pataisoms, iki 
2013 m. taip pat laikomi ištekliais, skirtais 
makroregioniniam bendradarbiavimui.
4. 2007–2013 m. numatyti ištekliai iš visų 
fondų, tiksliau sakant, 2013 m. gruodžio 
31 d. turimi ištekliai, kuriems gauti 
atitinkamo makroregiono valstybės narės 
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nepateikė paraiškos, taip pat naudojami 
kaip makroregioninio bendradarbiavimo 
tikslui skirti ištekliai. 
5. 2007–2013 m. numatyti ištekliai iš visų 
fondų, tiksliau sakant, 2015 m. gruodžio 
31 d. turimi ištekliai, kurių atitinkamo 
makroregiono valstybės narės 
nesunaudojo, taip pat naudojami kaip 
makroregioninio bendradarbiavimo 
tikslui skirti ištekliai. 

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus ir į tikrąjį 
makroregioninį bendradarbiavimą, grindžiamą makroregioninės plėtros fondą sutartimi 
steigiančių valstybių narių arba valstybių, prisijungiančių prie sutarties, kuria įsteigiamas 
makroregioninės plėtros fondas, dialogu ir sutarimu. Tai susiję su labai tvirtų ir tikrų 
integracijos kriterijų taikymu vadovaujantis subsidiarumo principu.

Pakeitimas 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų perskirstyti negalima.

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams ir labiau 
išsivysčiusiems regionams, tarp šių regionų 
kategorijų perskirstyti negalima.

Or. de

Pakeitimas 1321
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 85 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų perskirstyti negalima.

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų perskirstyti paprastai 
negalima.

Or. de

Pakeitimas 1322
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų perskirstyti negalima.

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų perskirstyti negalima, 
jeigu jie nėra skirti daug regionų 
apimančioms programoms, turinčioms 
teritorinę dimensiją, bendriems veiksmų 
planams (šio reglamento III skyrius), 
miestų plėtros strategijai arba kitai 
teritorinei strategijai ar susitarimams, 
nurodytiems reglamento 12 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 85 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų perskirstyti negalima.

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, nei tarp 
šių vienoje konkrečioje valstybėje esančių 
regionų kategorijų, nei tarp valstybių 
narių perskirstyti negalima.

Or. en

Pakeitimas 1324
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų perskirstyti negalima.

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių 
narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, pereinamojo laikotarpio 
regionams ir labiau išsivysčiusiems 
regionams, tarp šių regionų kategorijų 
perskirstyti negalima. Ši priemonė 
nesusijusi su asignavimais 
makroregioninės plėtros fondui, 
skirtam makroregioninio 
bendradarbiavimo tikslui.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus ir į tikrąjį 
makroregioninį bendradarbiavimą, grindžiamą makroregioninės plėtros fondą sutartimi 
steigiančių valstybių narių arba valstybių, prisijungiančių prie sutarties, kuria įsteigiamas 
makroregioninės plėtros fondas, dialogu ir sutarimu.

Pakeitimas 1325
Fiorello Provera
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų perskirstyti negalima.

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų perskirstyti negalima, 
išskyrus teritorinės reikšmės 
tarpregioninių programų, bendrų veiksmų 
planų (žr. šio reglamento III skyrių), 
miestų plėtros strategijų, kitų teritorinių 
strategijų arba paktų pagal Reglamento 
(ES) Nr. [ESF] 12 straipsnio 1 dalį 
atvejus.

Or. fr

Pakeitimas 1326
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų perskirstyti negalima.

1. Visų asignavimų, skirtų valstybių narių 
mažiau išsivysčiusiems regionams, 
pereinamojo laikotarpio regionams ir 
labiau išsivysčiusiems regionams, tarp šių 
regionų kategorijų perskirstyti negalima, 
jeigu jie nėra skirti daug regionų 
apimančioms programoms, turinčioms 
teritorinę dimensiją, bendriems veiksmų 
planams (šio reglamento III skyrius), 
miestų plėtros strategijai arba kitai 
teritorinei strategijai ar susitarimams, 
nurodytiems Reglamento (ES) Nr. [ESF] 
12 straipsnio 1 dalyje.

Or. en
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Pakeitimas 1327
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 85 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, Komisija 
deramai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
vieno arba kelių teminių tikslų 
įgyvendinimu, gali sutikti su valstybės 
narės pasiūlymu, šiai pirmą kartą teikiant 
partnerystės sutartį, iki 2 proc. viso vienos 
kategorijos regionams skirto asignavimo 
perskirstyti kitų kategorijų regionams.

Išbraukta.

Or. pt

Pagrindimas

Regionams jau skirtas atskiras finansinis paketas, todėl asignavimai nebeturėtų būti 
perskirstomi tarp regionų, o svarbiausia, kad jie nebūtų perskirstomi didžiausią paramą 
gaunantiems labiausiai išsivysčiusiems regionams pakenkiant mažiausiai išsivysčiusiems 
regionams. Akivaizdu, kad šalutinis tokio perskirstymo poveikis nepadės įgyvendinti Sutarties 
174 straipsnyje nustatytą tikslą užtikrinti didesnę ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą. Šis pakeitimas atitinka 59 konstatuojamosios dalies nuostatas..

Pakeitimas 1328
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 85 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, Komisija 
deramai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
vieno arba kelių teminių tikslų 
įgyvendinimu, gali sutikti su valstybės 
narės pasiūlymu, šiai pirmą kartą teikiant 
partnerystės sutartį, iki 2 proc. viso vienos 
kategorijos regionams skirto asignavimo 
perskirstyti kitų kategorijų regionams.

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, Komisija 
deramai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
vieno arba kelių teminių tikslų 
įgyvendinimu, gali sutikti su valstybės 
narės pasiūlymu, šiai pirmą kartą teikiant 
partnerystės sutartį, iki 30 proc. viso 
vienos kategorijos regionams skirto 
asignavimo perskirstyti kitų kategorijų 
regionams.
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Or. de

Pakeitimas 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 85 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, Komisija 
deramai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
vieno arba kelių teminių tikslų 
įgyvendinimu, gali sutikti su valstybės 
narės pasiūlymu, šiai pirmą kartą teikiant 
partnerystės sutartį, iki 2 proc. viso vienos 
kategorijos regionams skirto asignavimo 
perskirstyti kitų kategorijų regionams.

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, Komisija 
deramai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
vieno arba kelių teminių tikslų 
įgyvendinimu, gali sutikti su valstybės 
narės pasiūlymu, šiai pirmą kartą teikiant 
partnerystės sutartį, iki 10 proc. viso 
vienos kategorijos regionams skirto 
asignavimo perskirstyti kitų kategorijų 
regionams.

Or. en

Pakeitimas 1330
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 85 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, Komisija 
deramai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
vieno arba kelių teminių tikslų 
įgyvendinimu, gali sutikti su valstybės 
narės pasiūlymu, šiai pirmą kartą teikiant 
partnerystės sutartį, iki 2 proc. viso vienos 
kategorijos regionams skirto asignavimo 
perskirstyti kitų kategorijų regionams.

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, Komisija 
deramai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
vieno arba kelių teminių tikslų 
įgyvendinimu, gali sutikti su valstybės 
narės pasiūlymu, šiai pirmą kartą teikiant 
partnerystės sutartį, iki 6 proc. viso vienos 
kategorijos regionams skirto asignavimo 
perskirstyti kitų kategorijų regionams.

Or. en
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Pakeitimas 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 86 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Viešojo administravimo institucijų 
patirtos viešosios arba joms lygiavertės 
struktūrinės išlaidos kaip bendras 
investicijų į bendrą strateginę programą 
finansavimas bus išskaičiuotos iš 
apskaičiuoto struktūrinio deficito, 
nustatant kiekvienos šalies konkrečius 
vidutinės trukmės tikslus pagal ES 
reglamentą Nr. 1466/97, taip pat bus 
įvertinta, ar tai atitinka Stabilumo ir 
augimo pakto prevencinę funkciją pagal 
ES reglamentą Nr. 1467/97

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad būtina numatyti mechanizmą, kuris leistų valstybėms narėms bendrai finansuoti
strateginius projektus, skirtus ekonomikos plėtrai ir užimtumo didinimui, išvengiant stabilumo 
pakto apribojimų.

Pakeitimas 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 86 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai, ar viešųjų arba joms lygiaverčių 
struktūrinių išlaidų pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimo 
tikslą lygis per laikotarpį buvo išlaikytas, 
tikrinama tik tose valstybėse narėse, kurių 
mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose gyvena ne mažiau 
kaip 15 proc. gyventojų.

Išbraukta.



AM\903905LT.doc 115/170 PE491.056v01-00

LT

Or. de

Pagrindimas

Visose valstybėse narėse reikia įvertinti sąlygą dėl papildomumo, plg. 2011 m. liepos 5 d. 
Europos Parlamento rezoliucijos (2011/2035(INI)) 1 ir 2 dalis („įžvelgia Europos masto 
finansavimo pridėtinę vertę ir tuo atveju, jei projektais, kurie buvo remti nacionaliniu, 
regionų ir vietos lygmenimis, prisidėta siekiant bendrų Europos tikslų, susijusių su Europos 
integracija, ekonomikos augimu, mokslinių tyrimų rezultatais, [...] ir to nebūtų buvę galima 
pasiekti be Europos postūmio“).

Pakeitimas 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 86 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai, ar viešųjų arba joms lygiaverčių 
struktūrinių išlaidų pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimo 
tikslą lygis per laikotarpį buvo išlaikytas, 
tikrinama tik tose valstybėse narėse, kurių 
mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose gyvena ne mažiau 
kaip 15 proc. gyventojų.

Tai, ar viešųjų arba joms lygiaverčių 
struktūrinių išlaidų pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimo 
tikslą lygis per laikotarpį buvo išlaikytas, 
tikrinama tik tose valstybėse narėse, kurių 
mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose gyvena ne mažiau 
kaip 20 proc. gyventojų.

Or. fr

Pakeitimas 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 86 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tose valstybėse narėse, kuriose kurių 
mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose gyvena ne mažiau 
kaip 70 proc. gyventojų, tikrinimas 
vykdomas nacionaliniu lygmeniu.

Tose valstybėse narėse, kurių mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose gyvena ne 
mažiau kaip 70 proc. gyventojų, tikrinimas 
vykdomas nacionaliniu lygmeniu.
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Pakeitimas 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 86 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tose valstybėse narėse, kurių mažiau 
išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose gyvena daugiau 
kaip 15 proc., bet mažiau kaip 70 proc. 
gyventojų, tikrinimas vykdomas 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Tuo 
tikslu valstybės narės Komisijai teikia 
informaciją apie išlaidas mažiau 
išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio 
regionuose kiekvienu tikrinimo proceso 
etapu.

Tose valstybėse narėse, kurių mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose gyvena 
daugiau kaip 15 proc., bet mažiau kaip 
70 proc. gyventojų, tikrinimas vykdomas 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Tuo 
tikslu valstybės narės Komisijai teikia 
informaciją apie išlaidas mažiau 
išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio 
regionuose kiekvienu tikrinimo proceso 
etapu.

Or. de

Pakeitimas 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 86 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tose valstybėse narėse, kurių mažiau 
išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio 
regionuose gyvena daugiau kaip 15 proc., 
bet mažiau kaip 70 proc. gyventojų, 
tikrinimas vykdomas nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis. Tuo tikslu 
valstybės narės Komisijai teikia 
informaciją apie išlaidas mažiau 
išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio 
regionuose kiekvienu tikrinimo proceso 
etapu.

Tose valstybėse narėse, kurių mažiau 
išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio 
regionuose gyvena daugiau kaip 20 proc., 
bet mažiau kaip 70 proc. gyventojų, 
tikrinimas vykdomas nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis. Tuo tikslu 
valstybės narės Komisijai teikia
informaciją apie išlaidas mažiau 
išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio 
regionuose kiekvienu tikrinimo proceso 
etapu.
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Pakeitimas 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 86 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 1–6 dalys netaikomos Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslui 
skirtoms veiksmų programoms.

7. 1–6 dalys netaikomos Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslui 
skirtoms veiksmų programoms arba 
makroregioninės plėtros fondo 
programoms, sudarančioms 
makroregioninio bendradarbiavimo tikslo 
dalį.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus ir į tikrąjį 
makroregioninį bendradarbiavimą, grindžiamą makroregioninės plėtros fondą sutartimi 
steigiančių valstybių narių arba valstybių, prisijungiančių prie sutarties, kuria įsteigiamas 
makroregioninės plėtros fondas, dialogu ir sutarimu.

Pakeitimas 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmų programą sudaro prioritetinės 
kryptys. Prioritetinė kryptis nustatoma 
vienam fondui ir, nepažeidžiant 52 
straipsnio, atitinka vieną teminį tikslą, ją 
sudaro vienas arba keli to teminio tikslo 
investavimo prioritetai, laikantis 
konkretiems fondams taikomų taisyklių. 
ESF atveju tinkamai pagrįstomis 
aplinkybėmis pagal vieną prioritetinę 
kryptį gali būti sujungiami skirtingų 9 

1. Veiksmų programą sudaro prioritetinės 
kryptys. Tinkamai pagrįstomis 
aplinkybėmis prioritetinė kryptis gali būti
nustatoma vienai ar kelioms regionų 
kategorijoms ir sujungti kelių teminių 
tikslų ir fondų papildomus investavimo 
prioritetus, atsižvelgiant į specialiąsias 
konkrečių fondų taisykles.
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straipsnio 8, 9, 10 ir 11 dalyse nurodytų
teminių tikslų investavimo prioritetai, 
siekiant užtikrinti, kad juos įgyvendinant 
būtų paprasčiau prisidėti prie kitų 
prioritetinių krypčių įgyvendinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų palengvinti galimybę programas finansuoti iš kelių fondų.

Pakeitimas 1339
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Veiksmų programą sudaro prioritetinės 
kryptys. Prioritetinė kryptis nustatoma 
vienai ar kelioms regionų kategorijoms, ją 
sudaro vienas arba keli vieno ar kelių 
teminių tikslų investavimo prioritetai, 
laikantis konkretiems fondams taikomų 
taisyklių.

Or. de

Pakeitimas 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Veiksmų programą sudaro prioritetinės 
kryptys. Prioritetinė kryptis gali būti 
nustatoma vienai arba kelioms regionų 
kategorijoms arba gali būti sujungiami 
vienas kitą papildantys skirtingų teminių 
tikslų ir fondų investavimo prioritetai, 
laikantis fondams taikomų taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Veiksmų programą sudaro prioritetinės 
kryptys. Prioritetinė kryptis nustatoma 
vienam fondui ir vienai regionų 
kategorijai ir, nepažeidžiant 52 straipsnio, 
atitinka vieną teminį tikslą, ją sudaro 
vienas arba keli to teminio tikslo 
investavimo prioritetai, laikantis 
konkretiems fondams taikomų taisyklių. 
Jeigu yra būtina užtikrinti didesnį temų 
požiūriu suderintos integruotos Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijoje nustatytų tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimo strategijos poveikį ir 
veiksmingumą, pagal vieną prioritetinę 
kryptį gali būti sujungiami:
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Or. en

Pakeitimas 1342
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Tinkamu ir reikiamu atveju pageidautina sustiprinti įvairių sanglaudos politikos tikslų 
veiksmų programų ir įvairių Europos teritorinio bendradarbiavimo programų koordinavimą.

Pakeitimas 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmų programą sudaro prioritetinės 
kryptys. Prioritetinė kryptis nustatoma 
vienam fondui ir, nepažeidžiant 52 
straipsnio, atitinka vieną teminį tikslą, ją 

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

sudaro vienas arba keli to teminio tikslo 
investavimo prioritetai, laikantis 
konkretiems fondams taikomų taisyklių. 
Tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis pagal 
vieną prioritetinę kryptį gali būti 
sujungiami vienas arba keli vienas kitą 
papildantys skirtingų teminių tikslų 
investavimo prioritetai arba vienas ar keli 
vienas kitą papildantys ERPF, SF ir ESF 
investavimo prioritetai pagal vieną teminį 
tikslą.

Or. en

Pakeitimas 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es
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Pakeitimas 1345
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1346
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Veiksmų programą sudaro prioritetinės 
kryptys. Prioritetinė kryptis nustatoma 
vienam fondui ir vienai regionų 
kategorijai (išskyrus Sanglaudos fondo 
atveju), ir, nepažeidžiant 52 straipsnio, 
atitinka vieną teminį tikslą, ją sudaro 
vienas arba keli to teminio tikslo 
investavimo prioritetai, laikantis 
konkretiems fondams taikomų taisyklių. 
Esant tinkamai pagrįstoms aplinkybėms į
vieną prioritetinę kryptį, jei tai būtina 
siekiant sustiprinti nuoseklių veiksmų, 
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siekiant užtikrinti, kad juos įgyvendinant 
būtų paprasčiau prisidėti prie kitų 
prioritetinių krypčių įgyvendinimo.

įgyvendinant Europos Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslus, veiksmingumą, galima:

a) įtraukti daugiau nei vieną regionų 
kategoriją,
b) į vieną teminį tikslą sujungti vieną ar 
kelis ERPF, Sanglaudos fondo ir ESF 
investavimo prioritetus,
c) į vieną veiklos programą sujungti vieną 
ar kelis skirtingų teminių tikslų 
investavimo prioritetus, neviršijant 
20 proc. ES įnašo,
d) ESF atveju sujungti skirtingų 9 
straipsnio 8, 9, 10 ir 11 dalyse nurodytų 
teminių tikslų investavimo prioritetus, 
siekiant užtikrinti, kad juos įgyvendinant 
būtų paprasčiau įgyvendinti kitų 
prioritetinių krypčių tikslus.

Valstybės narės gali jungti dvi ar daugiau 
a–d punktuose nurodytų galimybių.

Or. de

Pakeitimas 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatoma daugiau kaip vienai 
regionų kategorijai;

Or. en

Pakeitimas 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sujungiami vienas arba keli vienas 
kitą papildantys ERPF, SF ir ESF 
investavimo prioritetai pagal vieną teminį 
tikslą;

Or. en

Pakeitimas 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) sujungiami vienas arba keli vienas kitą 
papildantys investavimo prioritetai pagal 
skirtingus teminius tikslus skiriant jiems 
iki 20 proc. ES indėlio į veiksmų 
programą, visų pirma tas indėlio dalis, 
kurios yra skirtos integruotai teritorinės 
plėtros strategijai finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalies d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ESF [...] atveju sujungiami skirtingų 9 
straipsnio 8, 9, 10 ir 11 dalyse nurodytų 
teminių tikslų investavimo prioritetai, 
siekiant užtikrinti, kad juos įgyvendinant 
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būtų paprasčiau prisidėti prie kitų 
prioritetinių krypčių įgyvendinimo [...];

Or. en

Pakeitimas 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalies e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) valstybės narės gali nustatyti vieną 
prioritetinę kryptį 52 straipsnyje 
apibrėžtos techninės pagalbos lėšomis 
finansuojamoje veiksmų programoje; šios 
prioritetinės kryptys netaikomos šio 
straipsnio 2 dalies b punkto i, ii, iv 
papunkčiams, c punkto ii–via 
papunkčiams ir e punkto i–iia 
papunkčiams;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu šis pakeitimas bus priimtas, turės būti atitinkamai suderintos susijusios kryžminės 
nuorodos.

Pakeitimas 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali sujungti dvi ar 
daugiau galimybių, nurodytų a–d 
punktuose.
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Or. en

Pakeitimas 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) strategija, pagal kurią veiksmų 
programa prisidedama prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos, taip pat:

(a) strategija, pagal kurią veiksmų 
programa prisidedama prie ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ir 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos, taip pat:

Or. en

Pakeitimas 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) BSP fondų programavimo nuoseklumo ir 
atitikties bendrosioms valstybių narių ir 
Sąjungos ekonomikos politikos gairėms 
pagal Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir
Tarybos rekomendacijoms, į kurias 
valstybės narės atsižvelgia savo užimtumo 
politikoje pagal Sutarties 148 straipsnio 4 
dalį, užtikrinimo priemonės;

i) poreikiai, susiję su būtinybe spręsti 
uždavinius, nustatytus konkrečioms 
valstybėms narėms skirtose 
rekomendacijose ir bendrosiose valstybių 
narių ir Sąjungos ekonomikos politikos
gairėse, priimtose pagal Sutarties 121 
straipsnio 2 dalį, bei Tarybos 
rekomendacijose ir gairėse, į kurias 
valstybės narės atsižvelgia savo užimtumo 
politikoje, priimtose pagal Sutarties 148 
straipsnio 4 dalį, visų pirma atsižvelgiant į 
atitinkamų valstybių narių ir (arba) 
regionų tvaraus vystymosi poreikius;

Or. en
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Pakeitimas 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) BSP fondų programavimo nuoseklumo ir 
atitikties bendrosioms valstybių narių ir 
Sąjungos ekonomikos politikos gairėms 
pagal Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir 
Tarybos rekomendacijoms, į kurias 
valstybės narės atsižvelgia savo užimtumo 
politikoje pagal Sutarties 148 straipsnio 4 
dalį, užtikrinimo priemonės;

i) BSP fondų programavimo nuoseklumo ir 
atitikties bendrosioms valstybių narių ir 
Sąjungos ekonomikos politikos gairėms 
užtikrinimo priemonės;

Or. fr

Pakeitimas 1356
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) BSP fondų programavimo nuoseklumo ir 
atitikties bendrosioms valstybių narių ir 
Sąjungos ekonomikos politikos gairėms
pagal Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir 
Tarybos rekomendacijoms, į kurias 
valstybės narės atsižvelgia savo užimtumo 
politikoje pagal Sutarties 148 straipsnio 4 
dalį, užtikrinimo priemonės;

i) poreikiai, apibrėžti atsižvelgiant į
uždavinius, nustatytus atitinkamose 
konkrečioms valstybėms narėms skirtose 
rekomendacijose, priimtose pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį, ir Tarybos 
rekomendacijose, priimtose pagal 148 
straipsnio 4 dalį, taip pat į integruotas 
gaires ir valstybių narių bei regionų 
ypatumus;

Or. en

Pakeitimas 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pagrindžiamas teminių tikslų ir 
atitinkamų investavimo prioritetų 
pasirinkimas, atsižvelgiant į partnerystės 
sutartį ir ex ante vertinimo rezultatus;

ii) pagrindžiamas teminių tikslų ir 
atitinkamų investavimo prioritetų 
pasirinkimas, atsižvelgiant į partnerystės 
sutartį ir ex ante vertinimo rezultatus, kai 
tinka, pagal valstybių narių ir (arba) 
regionų tvaraus vystymosi poreikius;

Or. en

Pakeitimas 1358
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pagrindžiamas teminių tikslų ir 
atitinkamų investavimo prioritetų 
pasirinkimas, atsižvelgiant į partnerystės 
sutartį ir ex ante vertinimo rezultatus;

ii) pagrindžiamas teminių tikslų ir 
atitinkamų investavimo prioritetų 
pasirinkimas, atsižvelgiant į kiekvieno 
regiono poreikius, partnerystės sutartį ir 
ex ante vertinimo rezultatus;

Or. de

Pakeitimas 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) pateikiama investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą veiksmų 
programų, teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo programų, Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo, Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai, Europos kaimynystės 
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priemonės, Europos plėtros fondo ir 
pasirengimo narystei pagalbos priemonės 
programų koordinavimo tvarka 
atitinkamuose regionuose.

Or. fr

Pakeitimas 1360
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) reikalui esant, pateikiama investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą
veiksmų programų, teritorinio 
bendradarbiavimo programų ir Sąjungos 
išorės veiksmų programų koordinavimo 
tvarka, svarbi konkretiems regionams.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant labiau atsižvelgti į Sąjungos pasienyje nesančių regionų padėtį, reikėtų sustiprinti 
nuostatas, kuriomis skatinamas bendradarbiavimas pagal veiksmų programas. Tokios 
nuostatos taip pat paskatintų pagal decentralizuotas bendradarbiavimo sutartis kurti 
inovacinius projektus.

Pakeitimas 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) investiciniai prioritetai ir atitinkami 
konkretūs tikslai;

i) investiciniai prioritetai ir atitinkami 
konkretūs tikslai pagal skirtingas 
galimybes, nustatytas šio straipsnio 
1 dalyje;
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Or. en

Pakeitimas 1362
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) remtinų veiksmų apibūdinimas, taip 
pat, jei reikia, pagrindinės tikslinės grupės, 
konkrečios tikslinės teritorijos, paramos 
gavėjų tipai ir planuojamas finansinių 
priemonių naudojimas;

iii) remtinų veiksmų apibūdinimas, taip 
pat, jei reikia, pagrindinės tikslinės grupės, 
konkrečios tikslinės teritorijos ir 
planuojamas finansinių priemonių 
naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) indėlis į partnerystės sutartyje išdėstytą
integruotą teritorinio vystymosi strategiją, 
taip pat:

(c) indėlis į integruotą teritorinio vystymosi 
strategiją, taip pat:

Or. en

Pakeitimas 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) priemonės, kuriomis užtikrinamas fondų, i) priemonės, kuriomis užtikrinamas fondų, 
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EŽŪFKP ir EJRŽF koordinavimas 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos bei 
nacionalinėmis finansavimo priemonėmis 
ir EIB;

EŽŪFKP, Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo, Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės
koordinavimas tarpusavyje ir su kitomis 
Sąjungos bei nacionalinėmis finansavimo 
priemonėmis ir EIB;

Or. de

Pakeitimas 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) priemonės, kuriomis užtikrinamas fondų, 
EŽŪFKP ir EJRŽF koordinavimas 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos bei 
nacionalinėmis finansavimo priemonėmis 
ir EIB; 

i) priemonės, kuriomis užtikrinamas fondų, 
EŽŪFKP ir EJRŽF koordinavimas 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos bei 
nacionalinėmis finansavimo priemonėmis, 
ypač kai pagal jas numatomas dalykinis 
bendradarbiavimas, pvz., LIFE programa,
ir EIB;

Or. en

Pagrindimas

Integruoti projektai pagal LIFE programą – tai konkreti priemonė, skirta aplinkos ir klimato 
aspektams integruoti. Jais gali būti labai prisidėta užtikrinant efektyvų lėšų naudojimą, 
nuoseklų pagrindinių aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą ir didesnį pajėgumą įsisavinti 
pagal sanglaudos ir žemės ūkio politiką numatomo aplinkos ir klimato apsaugos priemonių 
finansavimo lėšas. CSF fondo lėšomis finansuojami galimi papildomi veiksmai turi būti 
nustatomi ankstyvuoju etapu, kad juos galima būtų praktiškai įgyvendinti.

Pakeitimas 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis



PE491.056v01-00 132/170 AM\903905LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) priemonės, kuriomis užtikrinamas fondų, 
EŽŪFKP ir EJRŽF koordinavimas 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos bei 
nacionalinėmis finansavimo priemonėmis 
ir EIB;

i) priemonės, kuriomis užtikrinamas BSP 
fondų koordinavimas tarpusavyje teikiant 
paramą pagal vieną arba daugiau nei 
vieną prioritetinę kryptį ir priemonės, 
kuriomis užtikrinamas fondų 
koordinavimas tarpusavyje ir su kitomis 
Sąjungos bei nacionalinėmis finansavimo
priemonėmis ir EIB;

Or. en

Pakeitimas 1367
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) priemonės, kuriomis užtikrinamas fondų, 
EŽŪFKP ir EJRŽF koordinavimas 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos bei 
nacionalinėmis finansavimo priemonėmis 
ir EIB; 

i) priemonės, kuriomis užtikrinamas fondų, 
EŽŪFKP ir EJRŽF koordinavimas 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos bei 
nacionalinėmis finansavimo priemonėmis 
ir EIB, jeigu partnerystės sutartyje tai 
nėra pakankamai aiškiai apibrėžta;

Or. en

Pakeitimas 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) skirtingų nacionalinių ir regioninių 
sektorinių administravimo institucijų 
bendradarbiavimo įgyvendinant aplinkos 
ir klimato apsaugos prioritetus 
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susitarimai, suteikiantys galimybę, pirma, 
nustatyti sritis, kuriose galėtų būti 
numatyta įgyvendinti veiksmus, kuriais 
papildomi integruoti projektai aplinkos ir 
klimato apsaugos srityje, antra, nustatyti 
finansavimo sritis, kuriose gali būti 
naudinga pritaikyti pagal LIFE programą 
patvirtintus sprendimus, metodus ir 
požiūrius;

Or. en

Pagrindimas

Integruoti projektai pagal LIFE programą – tai konkreti priemonė, skirta aplinkos ir klimato 
aspektams integruoti. Jais gali būti labai prisidėta užtikrinant efektyvų lėšų naudojimą, 
nuoseklų pagrindinių aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą ir didesnį pajėgumą įsisavinti 
pagal sanglaudos ir žemės ūkio politiką numatomo aplinkos ir klimato apsaugos priemonių 
finansavimo lėšas. CSF fondo lėšomis finansuojami galimi papildomi veiksmai turi būti 
nustatomi ankstyvuoju etapu, kad juos galima būtų praktiškai įgyvendinti.

Pakeitimas 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kai tinkama, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei 
žuvininkystės vietovių ir vietovių, kurioms 
būdingi specifiniai teritoriniai ypatumai, 
teritorinio vystymosi metodas, visų pirma 
28 ir 29 straipsnių įgyvendinimo tvarka;

ii) kai tinkama, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei 
žuvininkystės vietovių ir vietovių, kurioms 
būdingi specifiniai teritoriniai ypatumai, 
teritorinio vystymosi metodas ir 
priemonės, kuriomis prisidedama prie šio 
reglamento 99 straipsnyje minimų 
integruotų teritorinių investicijų (ITI), 
įskaitant pagal Reglamento (ES) Nr.
[ESF] 12 straipsnio 1 dalį numatomas 
priemones, taip pat preliminarūs metiniai 
kiekvieno fondo paramos integruotiems 
veiksmams asignavimai;

Or. en
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Pakeitimas 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kai tinkama, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei 
žuvininkystės vietovių ir vietovių, kurioms 
būdingi specifiniai teritoriniai ypatumai, 
teritorinio vystymosi metodas, visų pirma 
28 ir 29 straipsnių įgyvendinimo tvarka;

ii) planuojamas integruotas miestų, kaimų 
ir pakrančių bei žuvininkystės vietovių ir 
vietovių, kurioms būdingi specifiniai 
teritoriniai ypatumai, teritorinio vystymosi 
metodas, visų pirma 28 ir 29 straipsnių 
įgyvendinimo tvarka;

Or. en

Pakeitimas 1371
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kai tinkama, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei
žuvininkystės vietovių ir vietovių, kurioms 
būdingi specifiniai teritoriniai ypatumai, 
teritorinio vystymosi metodas, visų pirma 
28 ir 29 straipsnių įgyvendinimo tvarka;

ii) kai tinkama, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų, pakrančių, kalnuotų ir
žuvininkystės vietovių ir vietovių, kurioms 
būdingi specifiniai teritoriniai ypatumai, 
teritorinio vystymosi metodas, visų pirma 
28 ir 29 straipsnių įgyvendinimo tvarka;

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) miestų, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai, 
sąrašas, preliminarūs ERPF paramos 
metiniai asignavimai tiems veiksmams, 
įskaitant miestams valdymo tikslams pagal 
Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 7 straipsnio 2 
dalį skiriamus išteklius ir preliminarius 
metinius ESF paramos asignavimus 
integruotiems veiksmams;

iii) funkcinės miestų vietovės, kuriose bus 
įgyvendinami integruoti tvarios 
integracinės miestų plėtros veiksmai pagal 
Reglamento (ES) Nr. (ERPF) 7 straipsnį, 
jeigu vietos valdžios institucijos ar esami 
funkcinių miestų vietovių, kuriose 
numatoma įgyvendinti integruotus 
veiksmus, valdymo organai davė savo 
sutikimą, taip pat preliminarūs ERPF 
paramos metiniai asignavimai tiems 
veiksmams, įskaitant miestams valdymo 
tikslams pagal Reglamento (ES) Nr. 
[ERPF] 7 straipsnio 2 dalį skiriamus 
išteklius ir preliminarius metinius ESF 
paramos asignavimus integruotiems 
veiksmams;

Or. en

Pakeitimas 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) miestų, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai, 
sąrašas, preliminarūs ERPF paramos 
metiniai asignavimai tiems veiksmams, 
įskaitant miestams valdymo tikslams pagal 
Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 7 straipsnio 2 
dalį skiriamus išteklius ir preliminarius 
metinius ESF paramos asignavimus 
integruotiems veiksmams;

iii) miestų ir funkcinės erdvės, kuriuose
bus įgyvendinami integruoti tvarios miestų 
plėtros veiksmai, orientacinis sąrašas, 
preliminarūs ERPF paramos metiniai 
asignavimai tiems veiksmams, įskaitant 
miestams valdymo tikslams pagal 
Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 7 straipsnio 2 
dalį skiriamus išteklius ir preliminarius 
metinius ESF paramos asignavimus 
integruotiems veiksmams;

Or. es
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Pakeitimas 1374
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) miestų, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros
veiksmai, sąrašas, preliminarūs ERPF 
paramos metiniai asignavimai
tiems veiksmams, įskaitant miestams 
valdymo tikslams pagal
Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 7 straipsnio 2 
dalį skiriamus išteklius
ir preliminarius metinius ESF paramos 
asignavimus integruotiems
veiksmams;

iii) preliminarus miestų ir funkcinių 
teritorijų, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros
veiksmai, sąrašas; šis sąrašas turėtų būti 
rengiamas drauge su vietos ir regionų 
valdžios institucijomis, atkreipiant deramą 
dėmesį į kiekvienos valstybės narės 
institucinę sistemą, kad būtų užtikrinta 
tinkama prieiga prie visų vietos valdžios 
institucijų, siekiančių įgyvendinti 
integruotas priemones; preliminarūs ERPF 
paramos metiniai asignavimai
tiems veiksmams, įskaitant miestams 
valdymo tikslams pagal
Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 7 straipsnio 2 
dalį skiriamus išteklius
ir preliminarius metinius ESF paramos 
asignavimus integruotiems
veiksmams;

Or. it

Pakeitimas 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) miestų, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai, 
sąrašas arba tokių miestų ar funkcinių 
miestų vietovių atrankos kriterijai,
preliminarūs ERPF paramos metiniai 
asignavimai tiems veiksmams, įskaitant 
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dalį skiriamus išteklius ir preliminarius 
metinius ESF paramos asignavimus 
integruotiems veiksmams;

miestams valdymo tikslams pagal 
Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 7 straipsnio 2 
dalį skiriamus išteklius ir preliminarius 
metinius ESF paramos asignavimus 
integruotiems veiksmams;

Or. en

Pakeitimas 1376
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) miestų, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai, 
sąrašas, preliminarūs ERPF paramos 
metiniai asignavimai tiems veiksmams, 
įskaitant miestams valdymo tikslams pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [ERPF] 
7 straipsnio 2 dalį skiriamus išteklius ir 
preliminarius metinius ESF paramos 
asignavimus integruotiems veiksmams;

iii) miestų, funkcinių miestų teritorijų ir 
kitų funkcinių teritorijų, kur bus 
įgyvendinami integruoti tvarios miestų, 
regionų ir kitų teritorijų plėtros veiksmai, 
orientacinis sąrašas pagal 14 straipsnio 
b dalies ii punkte nustatytus kriterijus, 
preliminarūs ERPF paramos metiniai 
asignavimai tiems veiksmams, įskaitant
miestams arba kitoms įstaigoms funkcinių 
miestų teritorijų ar kitų funkcinių 
teritorijų valdymo tikslams pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [ERPF] 
7 straipsnio 2 dalį skiriamus išteklius ir 
preliminarius metinius ESF paramos 
asignavimus integruotiems veiksmams;

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tvari miestų plėtra svarbi ne tik miestams, bet jau šiandien vykdoma ir kitose 
didesnėse teritorijose, kurioms priskiriama, pvz., daugelis miestų, miestas ir apylinkės, taip 
pat regionų grupės, be to, valstybėse narėse vyrauja didelė teritorijų kategorijų įvairovė, 
tokia padėtis turėtų atsispindėti miestų teritorijų plėtros apibrėžtyje.

Pakeitimas 1377
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) miestų, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai, 
sąrašas, preliminarūs ERPF paramos 
metiniai asignavimai tiems veiksmams, 
įskaitant miestams valdymo tikslams pagal 
Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 7 straipsnio 2 
dalį skiriamus išteklius ir preliminarius 
metinius ESF paramos asignavimus 
integruotiems veiksmams;

iii) miestų, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai, 
sąrašas. Šį sąrašą kartu parengia vietos ir 
regioninės valdžios institucijos, 
atsižvelgdamos į konkrečias kiekvienos 
valstybės narės institucines sistemas, kad 
visoms vietos valdžios institucijoms, 
norinčioms įgyvendinti integruotus miestų 
plėtros veiksmus, būtų suteiktos vienodos 
galimybės; preliminarūs ERPF paramos 
metiniai asignavimai tiems veiksmams, 
įskaitant miestams valdymo tikslams pagal 
Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 7 straipsnio 2 
dalį skiriamus išteklius ir preliminarius 
metinius ESF paramos asignavimus 
integruotiems veiksmams;

Or. pt

Pakeitimas 1378
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) miestų, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai, 
sąrašas, preliminarūs ERPF paramos 
metiniai asignavimai tiems veiksmams, 
įskaitant miestams valdymo tikslams pagal 
Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 7 straipsnio 2 
dalį skiriamus išteklius ir preliminarius 
metinius ESF paramos asignavimus 
integruotiems veiksmams;

iii) preliminarus miestų, kuriuose bus 
įgyvendinami integruoti tvarios miestų 
plėtros veiksmai, sąrašas, preliminarūs 
ERPF paramos metiniai asignavimai tiems 
veiksmams, įskaitant miestams valdymo 
tikslams pagal Reglamento (ES) Nr. 
[ERPF] 7 straipsnio 2 dalį skiriamus 
išteklius ir preliminarius metinius ESF 
paramos asignavimus integruotiems 
veiksmams;

Or. en
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Pakeitimas 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) sritys, kuriose bus įgyvendinamos 
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 
iniciatyvos;

iv) sritys, kuriose bus įgyvendinamos 
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 
iniciatyvos ir 28 ir 29 straipsnių 
įgyvendinimo tvarka, įskaitant 
preliminarius metinius kiekvieno fondo 
paramos asignavimus integruotiems 
veiksmams;

Or. en

Pakeitimas 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) tarpregioninių ir tarpvalstybinių 
veiksmų, kai paramos gavėjai veikia dar 
bent vienoje valstybėje narėje, tvarka;

v) tarptautinių, tarpregioninių ir 
tarpvalstybinių veiksmų, kai paramos 
gavėjai veikia dar bent vienoje valstybėje 
narėje, tvarka;

Or. fr

Pakeitimas 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) kai tinkama, planuojamų intervencijų vi) planuojamų intervencijų indėlis į visų 
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indėlis į makroregionines ir jūrų baseinų 
strategijas;

rūšių makroregionines ir jūrų baseinų
strategijas;

Or. en

Pakeitimas 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) kai tinkama, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūrų baseinų 
strategijas;

vi) kai tinkama, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūrų baseinų 
strategijas ir funkcines kalnų vietoves;

Or. es

Pakeitimas 1383
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) kai tinkama, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūrų baseinų 
strategijas;

vi) kai tinkama, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines, jūrų baseinų ir 
Alpių regiono strategijas;

Or. de

Pagrindimas

Alpių kalnų regionas dėl natūralių priežasčių susiduria su ypatingais demografiniais 
sunkumais, todėl jam reikia specialios ES struktūrinių fondų paramos.

Pakeitimas 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller



AM\903905LT.doc 141/170 PE491.056v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) teritorijų, kuriose remiamos 
tarpvalstybinės infrastruktūros jungtys ir 
(arba) jungtys prie regioninių tinklų, 
nustatymas;

Or. de

Pakeitimas 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies c punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) indėlis į partnerystės sutartyje 
išdėstytą integruotą strategiją, skirtą 
specifiniams geografinių vietovių, kurios 
yra labiausiai paveiktos skurdo, arba 
tikslinių grupių, kurios patiria didžiausią 
diskriminavimo arba atskirties riziką, 
poreikiams tenkinti, ypač didelį dėmesį 
atkreipiant į marginalias bendruomenes, 
nurodant preliminarius finansinius 
asignavimus;

Or. en

Pakeitimas 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) indėlis į partnerystės sutartyje Išbraukta.
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nurodytą integruotą strategiją, skirtą 
specifiniams geografinių vietovių, kurios 
yra labiausiai paveiktos skurdo, arba 
tikslinių grupių, kurios patiria didžiausią 
diskriminavimo arba atskirties riziką, 
poreikiams tenkinti, ypač didelį dėmesį 
atkreipiant į marginalias bendruomenes, 
jei reikia, nurodant preliminarius 
finansinius asignavimus;

Or. en

Pagrindimas

Jei šis punktas bus priimtas, atitinkamai turės būti pakoreguotos kryžminės nuorodos.

Pakeitimas 1387
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, jei reikia, nurodant 
preliminarius finansinius asignavimus;

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, regionų, kuriuose 
susiduriama su demografiniais 
sunkumais, arba tikslinių grupių, kurios 
patiria didžiausią diskriminavimo arba 
atskirties riziką, poreikiams tenkinti, ypač 
didelį dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, jei reikia, nurodant 
preliminarius finansinius asignavimus;

Or. de

Pakeitimas 1388
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, jei reikia, nurodant 
preliminarius finansinius asignavimus;

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą regionų 
demografiniams iššūkiams spręsti ir 
specifiniams geografinių vietovių, kurios 
yra labiausiai paveiktos skurdo, arba 
tikslinių grupių, kurios patiria didžiausią 
diskriminavimo arba atskirties riziką, 
poreikiams tenkinti, ypač didelį dėmesį 
atkreipiant į marginalias bendruomenes, 
nurodant preliminarius finansinius 
asignavimus;

Or. en

Pakeitimas 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, jei reikia, nurodant 
preliminarius finansinius asignavimus;

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes ir neįgaliuosius, nurodant 
preliminarius finansinius asignavimus;

Or. en

Pakeitimas 1390
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, jei reikia, nurodant 
preliminarius finansinius asignavimus;

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
vietovių, kurios yra labiausiai paveiktos 
skurdo, arba vietovių, kurioms dėl 
geografinės padėties kyla ypatingų 
sunkumų (pvz., kalnų vietovės), arba 
tikslinių grupių, kurios patiria didžiausią 
diskriminavimo arba atskirties riziką, 
poreikiams tenkinti, ypač didelį dėmesį 
atkreipiant į marginalias bendruomenes, jei 
reikia, nurodant preliminarius finansinius 
asignavimus;

Or. de

Pagrindimas

Kalnuotos vietovės natūraliai susiduria su ypatingais iššūkiais. Jose kyla įvairių sunkumų, 
pvz., dėl emigracijos ir ekonomiškai nepalankios padėties. Taigi, čia ypač reikalinga 
integruota strategija dėl struktūrinių fondų paramos.

Pakeitimas 1391
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, jei reikia, nurodant 
preliminarius finansinius asignavimus;

(d) kai tinka, indėlis į partnerystės 
sutartyje nurodytą integruotą strategiją, 
skirtą specifiniams geografinių vietovių, 
kurios yra labiausiai paveiktos skurdo, arba 
tikslinių grupių, kurios patiria didžiausią 
diskriminavimo arba atskirties riziką, 
poreikiams tenkinti, ypač didelį dėmesį 
atkreipiant į marginalias bendruomenes;

Or. en
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Pakeitimas 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies e punkto i a papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) pagal Direktyvą 2001/42/EB atlikto 
strateginio veiksmų programos poveikio 
aplinkai vertinimo rezultatai;

Or. en

Pakeitimas 1393
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) dėl kiekvienos ex ante sąlygos, 
nustatytos pagal IV priedą, kuri iki 
parterystės sutarties ir veiksmų programos 
pateikimo nebuvo įvykdyta – veiksmai, 
skirti ex ante sąlygai įvykdyti, ir tokių 
veiksmų grafikas;

ii) dėl kiekvienos ex ante sąlygos, 
nustatytos pagal IV priedą, kuri iki 
parterystės sutarties ir veiksmų programos 
pateikimo nebuvo įvykdyta – veiksmai, 
skirti ex ante sąlygai įvykdyti;

Or. en

Pakeitimas 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant į 
veiksmų programos rengimą įtraukti 
partnerius, ir partnerių vaidmuo

iii) veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant 
įtraukti partnerius rengiant, įgyvendinant 
veiksmų programą, vykdant jos stebėjimą 
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įgyvendinant veiksmų programą, vykdant 
jos stebėjimą ir ją vertinant;

ir ją vertinant pagal 5 straipsnyje minimą 
Europos elgesio kodeksą, įskaitant 
įtrauktų partnerių sąrašą, informaciją 
apie tai, kaip jie buvo atrinkti, kokios jų 
pareigos ir koks jų požiūris;

Or. en

Pakeitimas 1395
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant į 
veiksmų programos rengimą įtraukti 
partnerius, ir partnerių vaidmuo 
įgyvendinant veiksmų programą, vykdant 
jos stebėjimą ir ją vertinant;

iii) veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant į 
veiksmų programos rengimą įtraukti 
atitinkamus partnerius, ir partnerių 
vaidmuo įgyvendinant veiksmų programą; 

Or. en

Pakeitimas 1396
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies f punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) planuojamas techninės pagalbos 
panaudojimas, taip pat veiksmai, skirti 
institucijų ir paramos gavėjų 
administracinių pajėgumų stiprinimui, 
kartu su reikiama informacija pagal 2 
dalies b punktą apie atitinkamą prioritetinę 
kryptį;

i) planuojamas techninės pagalbos 
panaudojimas, taip pat veiksmai, skirti 
institucijų, partnerių ir paramos gavėjų 
administracinių pajėgumų stiprinimui, 
kartu su reikiama informacija pagal 2 
dalies b punktą apie atitinkamą prioritetinę 
kryptį;

Or. en
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Pakeitimas 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies f punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) planuojamas techninės pagalbos 
panaudojimas, taip pat veiksmai, skirti 
institucijų ir paramos gavėjų
administracinių pajėgumų stiprinimui, 
kartu su reikiama informacija pagal 2 
dalies b punktą apie atitinkamą prioritetinę 
kryptį;

i) planuojamas šio straipsnio 1 dalies e 
punktu nurodytos galimybės dėl techninės 
pagalbos panaudojimas ir planuojami
veiksmai, skirti institucijų, paramos gavėjų
ir 5 straipsnyje minimų partnerių
administracinių pajėgumų stiprinimui 
laikantis Europos elgesio kodekso, kartu 
su reikiama informacija pagal 2 dalies b 
punktą apie atitinkamą prioritetinę kryptį;

Or. en

Pakeitimas 1398
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies f punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) paramos gavėjų administracinės naštos 
įvertinimas ir planuojami jos mažinimo 
veiksmai, tikslai ir galutiniai terminai;

Or. en

Pakeitimas 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies f punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1400
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies f punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) paramos gavėjų administracinės naštos 
įvertinimas ir, kai tinka, planuojami 
administracinės naštos mažinimo 
veiksmai;

Or. en

Pakeitimas 1401
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies f punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) didelės apimties projektų, kurių 
pagrindinius darbus numatoma pradėti 
vykdyti iki 2018 m. sausio 1 d., sąrašas;

iii) preliminarus didelės apimties projektų, 
kurių pagrindinius darbus numatoma 
pradėti vykdyti iki 2018 m. sausio 1 d., 
sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies f punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) didelės apimties projektų, kurių 
pagrindinius darbus numatoma pradėti 
vykdyti iki 2018 m. sausio 1 d., sąrašas;

iii) preliminarus didelės apimties projektų, 
kurių pagrindinius darbus numatoma 
pradėti vykdyti iki 2018 m. sausio 1 d., 
sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies g punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) lentelė, kurioje nurodyta visa viso 
programavimo laikotarpio fondų paramos 
ir nacionalinio bendro finansavimo 
finansinių asignavimų suma pagal veiksmų 
programą ir kiekvieną prioritetinę kryptį. 
Jeigu nacionalinį bendrą finansavimą 
sudaro viešasis ir privatusis bendras 
finansavimas, lentelėje nurodomos 
preliminarios viešojo ir privačiojo 
finansavimo dalys. Joje informavimo 
tikslais nurodomas numatomas EIB 
dalyvavimas;

ii) lentelė, kurioje nurodyta visa viso 
programavimo laikotarpio fondų paramos 
ir nacionalinio bendro finansavimo 
finansinių asignavimų suma pagal veiksmų 
programą ir kiekvieną prioritetinę kryptį. 
Kai prioritetinės kryptys yra susijusios su 
daugiau nei viena regionų kategorija, 
lentelėje nurodomos skirtingos iš 
kiekvieno konkretaus fondo kiekvienai 
regionų kategorijai skiriamos sumos ir 
atitinkamos bendrai finansuojamos 
sumos. Kai prioritetinės kryptys apima 
vieną ar kelis vienas kitą papildančius 
skirtingų BSP fondų lėšomis 
finansuojamus investavimo prioritetus, 
lentelėje nurodomos skirtingos iš 
konkrečių fondų kiekvienam prioritetui 
skiriamos sumos. Jeigu nacionalinį bendrą 
finansavimą sudaro viešasis ir privatusis 
bendras finansavimas, lentelėje nurodomos 
preliminarios viešojo ir privačiojo 
finansavimo dalys. Joje informavimo 
tikslais nurodomas numatomas EIB 
dalyvavimas;
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Or. en

Pakeitimas 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies g punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) planuojamas bendras struktūrinių, 
Sanglaudos fondų ir pagal kitas 
finansavimo priemones, ypač Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę, skiriamų 
lėšų panaudojimas;

Or. de

Pakeitimas 1405
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies h punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nurodoma akredituota institucija, 
vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji 
institucija, jei yra, ir audito institucija;

i) nurodoma vadovaujančioji institucija, 
tvirtinančioji institucija, jei yra, ir audito 
institucija;

Or. de

Pakeitimas 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies h punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nurodoma akreditavimo institucija,
vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji 

i) nurodoma vadovaujančioji institucija, 
tvirtinančioji institucija, jei yra, ir audito 
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institucija, jei yra, ir audito institucija; institucija;

Or. en

Pakeitimas 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies h punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nurodoma akredituota institucija,
vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji 
institucija, jei yra, ir audito institucija;

i) nurodoma vadovaujančioji institucija, 
tvirtinančioji institucija, jei yra, ir audito 
institucija;

Or. es

Pakeitimas 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 2 dalies h punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) nurodoma paramos skyrimo 
procedūra, taip pat taikant su 
konkurencija susijusius procedūras;

Or. de

Pakeitimas 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nurodomos konkrečios priemonės, kaip 
atrenkant veiksmus atsižvelgti į aplinkos 

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

apsaugos reikalavimus, efektyvų išteklių 
naudojimą, biologinės įvairovės apsaugą, 
ekosistema grindžiamą klimato kaitos 
švelninimą ir prisitaikymą, atsparumą 
nelaimėms ir rizikos prevenciją ir valdymą;

Or. en

Pakeitimas 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) kai tinka, nurodomos konkrečios 
priemonės, kaip atrenkant veiksmus 
atsižvelgti į aplinkos apsaugos 
reikalavimus, efektyvų išteklių naudojimą, 
klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą, 
atsparumą nelaimėms ir rizikos prevenciją 
ir valdymą;

Or. en

Pakeitimas 1411
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) pateikiama informacija apie priemones, 
kaip atsižvelgti į aplinkos apsaugos 
reikalavimus, efektyvų išteklių naudojimą, 
klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą, 
atsparumą nelaimėms ir rizikos prevenciją 
ir valdymą;

Or. en
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Pakeitimas 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) nurodomos konkrečios priemonės, 
kaip atsižvelgti į visų skurdą ir socialinę 
atskirtį arba tokią riziką patiriančių 
grupių įtraukties skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ii punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1415
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) nurodomos konkrečios priemonės, kaip 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
veiksmų programą skatinti lygias 
galimybes siekiant užkirsti kelią bet kokiai 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos ir išvengti to, kad būtų vėl
kuriamos segregacijai palankios sąlygos, 
ypač galimybių naudotis finansavimu 
srityje, atsižvelgiant į įvairių tikslinių 
rizikos grupių poreikius ir ypač į poreikį 
daugiau galimybių suteikti neįgaliems 
asmenims;

Or. en
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Pakeitimas 1416
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) pateikiama informacija apie 
priemones, kaip rengiant, planuojant ir 
įgyvendinant veiksmų programą atsižvelgti 
į lygias galimybes, užkirsti kelią bet kokiai 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos, ypač galimybių naudotis 
finansavimu srityje, atsižvelgiant į įvairių 
tikslinių rizikos grupių poreikius ir ypač į 
poreikį daugiau galimybių suteikti 
neįgaliems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) nurodomas indėlis teikiant paramą 
infrastruktūrai;

Or. de

Pakeitimas 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos iii punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) nurodoma, kaip ji prisideda prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo, ir nustatoma, 
kaip užtikrinti lyčių lygybės aspektų 
integravimą veiksmų programos ir veiksmo 
lygmenimis, taip pat nurodomos 
įgyvendinamos konkrečios vyrų ir moterų 
lygybės skatinimo priemonės.

Or. en

Pakeitimas 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1420
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) pateikiama informacija apie tai, kaip ji 
prisideda prie moterų ir vyrų lygybės, ir, jei 
tinkama, nustatoma, kaip užtikrinti lyčių 
lygybės aspektų integravimą veiksmų 
programos ir veiksmo lygmenimis.

Or. en
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Pakeitimas 1421
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos iii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) konkrečių veiksmų, kurių buvo 
imtasi siekiant ES tikslo sumažinti 
skurdą, skatinant nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų grupių socialinę įtrauktį 
ir mažinant nelygybę visoje Europos 
Sąjungoje, aprašymas.

Or. it

Pakeitimas 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kartu su pasiūlymu dėl 
veiksmų programos pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą pateikia nacionalinių už lygias 
galimybes atsakingų įstaigų nuomonę 
apie ii ir iii punktuose nurodytas 
priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kartu su pasiūlymu dėl 
veiksmų programos pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą pateikia nacionalinių už lygias 
galimybes atsakingų įstaigų nuomonę apie 
ii ir iii punktuose nurodytas priemones.

Valstybės narės kartu su pasiūlymu dėl 
veiksmų programos pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą pateikia nacionalinių už lygias 
galimybes atsakingų įstaigų ir šio 
reglamento 5 straipsnyje nurodomų 
partnerių nuomonę apie i, ii ir iii 
punktuose nurodytas priemones.

Or. en

Pakeitimas 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 87 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

87a straipsnis
Pagal makroregioninio bendradarbiavimo 
tikslą steigiamų makroregioninės plėtros 
fondų turinys ir tvirtinimas 
1. Veiksmų programą sudaro prioritetinės 
kryptys. Prioritetinė kryptis atitinka teminį 
tikslą pagal patvirtintą makroregioninę 
strategiją ir apima vieną arba kelis šio 
teminio tikslo investavimo prioritetus, 
nustatytus kiekvienam fondui skirtose 
taisyklės. Investavimo prioritetai gali būti 
sujungiami.
2. Makroregioninės plėtros fondo 
programoje nustatoma:
(a) strategija, pagal kurią 
makroregioninės plėtros fondo programa 
prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos, 
taip pat:
i) poreikiai, susiję su būtinybe spręsti 
uždavinius, nustatytus konkrečioms 
valstybėms narėms skirtose 
rekomendacijose ir bendrosiose valstybių 
narių ir Sąjungos ekonomikos politikos 
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gairėse, priimtose pagal Sutarties 121 
straipsnio 2 dalį, bei Tarybos 
rekomendacijose ir gairėse, į kurias 
valstybės narės atsižvelgia savo užimtumo 
politikoje, priimtose pagal Sutarties 148 
straipsnio 4 dalį ir atsižvelgiant į valstybių 
narių ir regionų poreikius; 
ii) pagrindžiamas teminių tikslų ir 
atitinkamų investavimo prioritetų 
pasirinkimas, atsižvelgiant į valstybių 
narių grupės sutartį, kuria įsteigiamas 
makroregioninės plėtros fondas, ir ex ante 
vertinimo rezultatus;
(b) pagal kiekvieną prioritetinę kryptį:
i) investiciniai prioritetai ir atitinkami 
konkretūs tikslai;
ii) bendri ir konkretūs našumo ir rezultatų 
rodikliai ir, jei reikia, jų bazinė vertė ir 
kiekybinė siekiama vertė, laikantis 
konkretiems fondams taikomų taisyklių;
iii) remtinų veiksmų apibūdinimas, taip 
pat, jei reikia, pagrindinės tikslinės 
grupės, konkrečios tikslinės teritorijos, 
paramos gavėjų tipai ir planuojamas 
finansinių priemonių naudojimas;
iv) atitinkamos intervencinių veiksmų 
kategorijos, pagrįstos nomenklatūra, 
Komisijos patvirtinta įgyvendinimo aktais, 
priimtais pagal 143 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą nagrinėjimo procedūrą; ir 
programuojamų išteklių preliminarus 
paskirstymas;
(c) indėlis į valstybių narių grupės 
sutartyje, kuria įsteigiamas 
makroregioninės plėtros fondas, išdėstytą 
integruotą teritorinio vystymosi strategiją, 
taip pat:
i) priemonės, kuriomis užtikrinamas 
fondų, EŽŪFKP ir EJRŽF 
koordinavimas tarpusavyje ir su kitomis 
Sąjungos bei nacionalinėmis finansavimo 
priemonėmis ir Europos investicijų banku 
(EIB);
ii) kai tinkama, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei 
žuvininkystės vietovių ir vietovių, kurioms 
būdingi specifiniai teritoriniai ypatumai, 



PE491.056v01-00 160/170 AM\903905LT.doc

LT

teritorinio vystymosi metodas, visų pirma 
28 ir 29 straipsnių įgyvendinimo tvarka;
iii) miestų, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai, 
sąrašas, preliminarūs ERPF paramos 
metiniai asignavimai tiems veiksmams, 
įskaitant miestams valdymo tikslams 
pagal Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 7 
straipsnio 2 dalį skiriamus išteklius ir 
preliminarius metinius ESF paramos 
asignavimus integruotiems veiksmams;
iv) sritys, kuriose bus įgyvendinamos 
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 
iniciatyvos;
v) tarpregioninių ir tarpvalstybinių 
veiksmų, kai paramos gavėjai veikia dar 
bent vienoje valstybėje narėje, tvarka;
vi) planuojamų intervencijų indėlis į 
makroregionines ir jūrų baseinų 
strategijas;
(d) indėlis į valstybių narių grupės 
sutartyje, kuria įsteigiamas 
makroregioninės plėtros fondas, nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į 
marginalias bendruomenes, nurodant 
preliminarius finansinius asignavimus;
(e) tvarka, kuria užtikrinamas 
veiksmingas fondų paramos 
įgyvendinimas, taip pat:
i) veiklos rezultatų planas pagal 19 
straipsnio 1 dalį;
ii) dėl kiekvienos ex ante sąlygos, 
nustatytos pagal V priedą, kuri iki 
parterystės sutarties ir veiksmų programos 
pateikimo nebuvo įvykdyta – veiksmai, 
skirti ex ante sąlygai įvykdyti, ir tokių 
veiksmų grafikas;
iii) veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant į 
makroregioninės plėtros fondo rengimą 
įtraukti partnerius, ir partnerių vaidmuo 
įgyvendinant makroregioninės plėtros 
fondų paramą, vykdant jos stebėjimą ir ją 
vertinant;
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(f) tvarka, kuria užtikrinamas 
veiksmingas fondų paramos 
įgyvendinimas, taip pat:
i) planuojamas techninės pagalbos 
panaudojimas, taip pat veiksmai, skirti 
institucijų ir paramos gavėjų 
administracinių pajėgumų stiprinimui, 
kartu su reikiama informacija pagal 2 
dalies b punktą apie atitinkamą 
prioritetinę kryptį;
ii) paramos gavėjų administracinės naštos 
įvertinimas ir planuojami jos mažinimo 
veiksmai bei tikslai;
iii) didelės apimties projektų, kurių 
pagrindinius darbus numatoma pradėti 
vykdyti iki 2018 m. sausio 1 d., sąrašas;
(g) finansavimo planas, kurį sudaro dvi 
lentelės:
i) lentelė, kurioje pagal 53, 110 ir 111 
straipsnius pagal metus suskirstomi iš 
kiekvieno fondo numatomi skirti visi 
finansiniai paramos asignavimai;
ii) lentelė, kurioje nurodyta visa viso 
programavimo laikotarpio fondų paramos 
ir paramos, teikiamos iš kitų sutartimi 
makroregioninės plėtros fondą įsteigusių 
valstybių narių ir prie sutarties, kuria 
įsteigiamas makroregioninės plėtros
fondas, prisijungusių valstybių viešųjų 
lėšų šaltinių, finansinių asignavimų suma 
pagal makroregioninės plėtros fondo 
programą ir kiekvieną prioritetinę kryptį 
bei dalinį prioritetą. Jeigu finansavimą 
taip pat sudaro viešasis makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusių valstybių narių ir 
prie sutarties, kuria įsteigiamas 
makroregioninės plėtros fondas, 
prisijungusių valstybių finansavimas, 
lentelėje nurodomos preliminarios tokio 
finansavimo dalys. Joje informavimo 
tikslais nurodomas numatomas EIB 
dalyvavimas;
(h) makroregioninės plėtros fondo 
programų įgyvendinimo nuostatos, tarp 
jų:
i) nurodoma akredituota institucija, 
vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji 
institucija, jei yra, ir audito institucija;
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ii) nurodoma įstaiga, kuriai Komisija turi 
pervesti mokėjimus.
3. Kiekvienoje makroregioninės plėtros 
fondo programoje:
i) nurodomos konkrečios priemonės, kaip 
atrenkant veiksmus atsižvelgti į aplinkos 
apsaugos reikalavimus, efektyvų išteklių 
naudojimą, klimato kaitos švelninimą ir 
prisitaikymą, atsparumą nelaimėms ir 
rizikos prevenciją ir valdymą;
ii) nurodomos konkrečios priemonės, kaip 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
veiksmų programą skatinti lygias 
galimybes, užkirsti kelią bet kokiai 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos, ypač galimybių naudotis 
finansavimu srityje, atsižvelgiant į įvairių 
tikslinių rizikos grupių poreikius ir ypač į 
poreikį daugiau galimybių suteikti 
neįgaliems asmenims;
iii) nurodoma, kaip ji prisideda prie 
moterų ir vyrų lygybės skatinimo, ir, jei 
tinkama, nustatoma, kaip užtikrinti lyčių 
lygybės aspektų integravimą veiksmų 
programos ir veiksmo lygmenimis.
Makroregioninės plėtros fondą įsteigusių 
valstybių narių grupė kartu su pasiūlymu 
dėl makroregioninės plėtros fondo 
programos pagal makroregioninio 
bendradarbiavimo tikslą pateikia 
nacionalinių už lygias galimybes 
atsakingų įstaigų nuomonę apie ii ir iii 
punktuose nurodytas priemones.
4. Makroregioninės plėtros fondą 
įsteigusių valstybių narių grupė 
makroregioninės plėtros fondo programos 
projektus rengia remdamosi Komisijos 
patvirtintu pavyzdžiu.
Komisija šį pavyzdį patvirtina 
įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 143 straipsnio 
2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.
5. Komisija sprendimą, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, priima 
įgyvendinimo aktais.
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Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus ir į tikrąjį 
makroregioninį bendradarbiavimą, grindžiamą makroregioninės plėtros fondą sutartimi 
steigiančių valstybių narių arba valstybių, prisijungiančių prie sutarties, kuria įsteigiamas 
makroregioninės plėtros fondas, dialogu ir sutarimu. Tai susiję su labai griežtų ir realių 
integracijos kriterijų taikymu vadovaujantis subsidiarumo principu.

Pakeitimas 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 5 proc. kiekvienai veiksmų 
programos prioritetinei krypčiai skiriamo 
Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 10 proc. kiekvienai veiksmų 
programos prioritetinei krypčiai skiriamo 
Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

Or. en

Pakeitimas 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 5 proc. kiekvienai veiksmų 
programos prioritetinei krypčiai skiriamo 

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 10 proc. veiksmų programos 
prioritetinei krypčiai skiriamo Sąjungos 
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Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

finansavimo tais atvejais, kai prioritetinė 
kryptis atitinka 87 straipsnio 1 dalies b 
punktu nustatytą galimybę, ir neviršijant 
20 proc. kiekvienai veiksmų programos 
prioritetinei krypčiai skiriamo Sąjungos 
finansavimo tais atvejais, kai prioritetinė 
kryptis atitinka 87 straipsnio 1 dalies c 
punktu nurodytą galimybę, gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

Or. en

Pakeitimas 1427
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 5 proc. kiekvienai veiksmų 
programos prioritetinei krypčiai skiriamo 
Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 20 proc. kiekvienai veiksmų 
programos prioritetinei krypčiai skiriamo 
Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

Or. de

Pakeitimas 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 5 proc. kiekvienai veiksmų 
programos prioritetinei krypčiai skiriamo 
Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 10 proc. kiekvienai veiksmų 
programos prioritetinei krypčiai skiriamo 
Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

Or. en

Pakeitimas 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 5 proc. kiekvienai veiksmų 
programos prioritetinei krypčiai skiriamo 
Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 10 proc. kiekvienai veiksmų 
programos prioritetinei krypčiai skiriamo 
Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

Or. es

Pakeitimas 1430
Tamás Deutsch
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 5 proc. kiekvienai veiksmų 
programos prioritetinei krypčiai skiriamo 
Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 15 proc. kiekvienai veiksmų 
programos prioritetinei krypčiai skiriamo 
Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

Or. en

Pakeitimas 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 88 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalys netaikomos Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslui 
skirtoms programoms.

3. 1 ir 2 dalys netaikomos Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslui 
skirtoms programoms arba 
makroregioninės plėtros fondo 
programoms, sudarančioms 
makroregioninio bendradarbiavimo tikslo 
dalį.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus ir į tikrąjį 
makroregioninį bendradarbiavimą, grindžiamą makroregioninės plėtros fondą sutartimi 
steigiančių valstybių narių arba valstybių, prisijungiančių prie sutarties, kuria įsteigiamas 
makroregioninės plėtros fondas, dialogu ir sutarimu. Tai susiję su labai griežtų ir realių 
integracijos kriterijų taikymu vadovaujantis subsidiarumo principu.
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Pakeitimas 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 89 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmų programos, kurioms teikiama 
parama iš Sanglaudos fondo, rengiamos 
nacionaliniu lygmeniu.

Veiksmų programos, kurioms teikiama 
parama iš Sanglaudos fondo, rengiamos 
nacionaliniu lygmeniu.

Veiksmų programos, skirtos 
pažeidžiamoms grupėms, pvz., jaunimui, 
moterims, migrantams, ilgalaikiams 
bedarbiams, pagyvenusiems asmenims, 
neįgaliesiems ir etninėms mažumoms, turi 
būti tinkamos įgyvendinti visoje 
teritorijoje nepaisant nurodomų 
geografinių suvaržymų.

Or. en

Pakeitimas 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 89 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokioms pažeidžiamoms grupėms kaip 
jaunuoliai, moterys, imigrantai, 
ilgalaikiai bedarbiai, vyresni asmenys, 
neįgalieji ir etninės mažumos, skirtos 
veiksmų programos turi veikti visose 
teritorijose, nepriklausomai nuo 
geografinių apribojimų.

Or. xm

Pagrindimas

Pažeidžiamiausioms grupėms skirtos priemonės turi būti tinkamos įgyvendinti visose regionų 
teritorijose. Patirtis, sukaupta įgyvendinant daug regionų apimančias programas, parodė 
pažeidžiamų grupių integravimo regionų mastu teikiamą naudą.
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Pakeitimas 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 90 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal veiksmų programą arba veiksmų 
programas iš ERPF ir Sanglaudos fondo 
gali būti remiami veiksmai, kuriuos sudaro 
grupė darbų, veiklos sričių ar paslaugų, 
skirtų nedalomam tiksliai nustatyto 
ekonominio arba techninio pobūdžio 
uždaviniui, kuriuo siekiama aiškiai 
nustatytų tikslų, atlikti, o visos sąnaudos 
yra didesnės kaip 50 000 000 EUR (toliau 
– didelės apimties projektas). Finansinės 
priemonės didelės apimties projektais 
nelaikomos.

Pagal veiksmų programą arba veiksmų 
programas iš ERPF ir Sanglaudos fondo 
gali būti remiami veiksmai, kuriuos sudaro 
grupė darbų, veiklos sričių ar paslaugų, 
skirtų nedalomam tiksliai nustatyto 
ekonominio arba techninio pobūdžio 
uždaviniui, kuriuo siekiama aiškiai 
nustatytų tikslų, atlikti, o visos tinkamos 
finansuoti sąnaudos yra didesnės kaip 
50 000 000 EUR, ir veiksmai, kuriais 
prisidedama prie 9 straipsnio 7 punktu 
nurodyto teminio tikslo, o visos tinkamos 
finansuoti sąnaudos yra didesnės kaip 
75 000 000 EUR (toliau – didelės apimties 
projektas). Finansinės priemonės didelės 
apimties projektais nelaikomos.

Or. en

Pakeitimas 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 90 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal veiksmų programą arba veiksmų 
programas iš ERPF ir Sanglaudos fondo 
gali būti remiami veiksmai, kuriuos sudaro 
grupė darbų, veiklos sričių ar paslaugų, 
skirtų nedalomam tiksliai nustatyto 
ekonominio arba techninio pobūdžio 
uždaviniui, kuriuo siekiama aiškiai 
nustatytų tikslų, atlikti, o visos sąnaudos 
yra didesnės kaip 50 000 000 EUR (toliau 

Pagal veiksmų programą arba veiksmų 
programas iš ERPF ir Sanglaudos fondo 
arba pagal makroregioninės plėtros fondo 
programas gali būti remiami veiksmai, 
kuriuos sudaro grupė darbų, veiklos sričių 
ar paslaugų, skirtų nedalomam tiksliai 
nustatyto ekonominio arba techninio 
pobūdžio uždaviniui, kuriuo siekiama 
aiškiai nustatytų tikslų, atlikti, o visos 
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– didelės apimties projektas). Finansinės 
priemonės didelės apimties projektais 
nelaikomos.

sąnaudos yra didesnės kaip 
50 000 000 EUR (toliau – didelės apimties 
projektas). Finansinės priemonės didelės 
apimties projektais nelaikomos. Visi pagal 
makroregioninės plėtros fondo programą 
remiami makroregioniniai projektai turi 
atitikti didelės apimties projektų 
klasifikaciją.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendros strateginės programos novatoriškos dalies pakeitimus ir į tikrąjį 
makroregioninį bendradarbiavimą, grindžiamą makroregioninės plėtros fondą sutartimi 
steigiančių valstybių narių arba valstybių, prisijungiančių prie sutarties, kuria įsteigiamas 
makroregioninės plėtros fondas, kurio lėšomis finansuojamų didelės apimties daugiašalių 
makroregioninių projektų įgyvendinimas daro tiesioginį poveikį ekonomikos augimui ir darbo 
vietų kūrimui, dialogu ir sutarimu.

Pakeitimas 1436
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 90 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal veiksmų programą arba veiksmų 
programas iš ERPF ir Sanglaudos fondo 
gali būti remiami veiksmai, kuriuos sudaro 
grupė darbų, veiklos sričių ar paslaugų, 
skirtų nedalomam tiksliai nustatyto 
ekonominio arba techninio pobūdžio 
uždaviniui, kuriuo siekiama aiškiai 
nustatytų tikslų, atlikti, o visos sąnaudos 
yra didesnės kaip 50 000 000 EUR (toliau 
– didelės apimties projektas). Finansinės 
priemonės didelės apimties projektais 
nelaikomos.

Pagal veiksmų programą arba veiksmų 
programas iš ERPF ir Sanglaudos fondo 
gali būti remiami veiksmai, kuriuos sudaro 
grupė darbų, veiklos sričių ar paslaugų, 
skirtų nedalomam tiksliai nustatyto 
ekonominio arba techninio pobūdžio 
uždaviniui, kurį įgyvendinant kuriamos 
darbo vietos ir kuriuo siekiama aiškiai 
nustatytų tikslų, atlikti, o visos tinkamos 
finansuoti sąnaudos yra didesnės kaip 
50 000 000 EUR (toliau – didelės apimties
projektas). Finansinės priemonės didelės 
apimties projektais nelaikomos.

Or. pt
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Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti į didelės apimties projektais sukuriamų darbo vietų skaičių, kuris rodo, kad 
skiriant struktūrinių fondų paramą vis daugiau svarbos teikiama ekonominės veiklos ir darbo 
vietų kūrimo skatinimui. Manoma, kad Komisija turėtų svarstyti tik tuos projektus, kurių visos 
tinkamos finansuoti sąnaudos iš tikrųjų viršija 50 000 000 EUR, o ne projektus, kurių visos 
sąnaudos (tinkamos ir netinkamos finansuoti) siekia šią ribą. Pakeitimu siekiama 
supaprastinti procesą paramos gavėjams.

Pakeitimas 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 90 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose reikia 
remti didelės apimties projektus, jei, kaip 
nurodyta 9 straipsnio 7 dalyje, jie nustato 
infrastruktūros prioritetą.

Or. de


