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Pakeitimas 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija iškart, kai užbaigiamas 
parengiamasis darbas, pateikia Komisijai 
šią informaciją apie didelės apimties 
projektus:

Valstybė narė, valstybių narių, kurios 
įkūrė makroregioninės plėtros fondą, 
grupė arba vadovaujančioji institucija 
iškart, kai užbaigiamas parengiamasis 
darbas, pateikia Komisijai šią informaciją 
apie didelės apimties projektus:

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacinės dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą, arba valstybių narių, kurios prisijungia prie susitarimo dėl 
makroregioninės plėtros fondo įkūrimo, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1439
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) investicijos ir jos vietos apibūdinimas
ir susijusi informacija;

(b) strateginė analizė, kuri apima 
investicijos ir jos vietos apibūdinimą ir 
susijusią informaciją ir tai, kaip tai padės 
pagerinti ekonominę ir regioninę plėtrą;

Or. pt

Pagrindimas

Žinant, kad struktūriniais fondais siekiama užtikrinti didesnę valstybių narių ir jų regionų 
ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, svarbu suprasti, kaip didelės apimties projektai 
padės skatinti ekonominę veiklą ir regionų, kuriuose bus investuojama, vystymąsi.
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Pakeitimas 1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) apie atliktas galimybių studijas, taip pat 
alternatyvų analizę, jų rezultatus, 
nepriklausomą kokybės peržiūrą;

(d) apie atliktas galimybių studijas, taip pat 
alternatyvų analizę, jų rezultatus, 
nepriklausomą kokybės peržiūrą, ilgalaikį 
socialinį poveikį, ilgalaikį poveikį 
valstybių biudžetams ir suderinamumą su 
regioniniu ir vietos tvariu vystymusi;

Or. en

Pakeitimas 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) apie ekonominės naudos analizę, 
įskaitant ekonominę ir finansinę analizę bei 
rizikos vertinimą;

(e) apie ekonominės naudos analizę, 
įskaitant ekonominę ir finansinę analizę, 
principo „teršėjas moka“ taikymo analizę, 
aplinkosauginių ir socialinių išorės 
išlaidų pavertimą vidaus išlaidomis bei 
rizikos vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) apie poveikio aplinkai analizę 
atsižvelgiant į prisitaikymą prie klimato 
kaitos padarinių, poreikį juos mažinti, ir 
atsparumą nelaimėms;

(f) apie poveikio aplinkai analizę pagal 
direktyvas 85/337/EEB ir 97/11/EB
atsižvelgiant į prisitaikymą prie klimato 
kaitos padarinių, poreikį juos mažinti, 
biologinės įvairovės apsaugą, efektyvų 
išteklių naudojimą ir atsparumą 
nelaimėms;

Or. en

Pakeitimas 1443
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) partnerių dalyvavimo rengiant 
didelės apimties projektus būdo, masto ir 
rezultatų aprašymą;

Or. en

Pakeitimas 1444
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) viešų konsultacijų proceso, kuris 
siūlomas vystant ir įgyvendinant didelės 
apimties projektą, aprašymą;

Or. en
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Pakeitimas 1445
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos i a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) partnerių dalyvavimo priimant 
sprendimus dėl didelės apimties projekto 
būdo, masto ir rezultatų aprašymą;

Or. en

Pakeitimas 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos i a punktas
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) aprašymą, kaip ir kokiu mastu 5
straipsnyje minėti partneriai dalyvauja 
priimant sprendimus dėl didelės apimties 
projektų, įskaitant dalyvaujančių 
partnerių sąrašą, kaip jie atrinkti, jų 
pareigas ir jų nuomonę apie programos 
turinį ir partnerystės principo 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 1447
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos i b punktas (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ib) aprašymą, kaip ir kokiu mastu tartasi 
su visuomene dėl didelės apimties projekto 
rengimo ir įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 1448
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos i b punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ib) viešų konsultacijų, kurios pasiūlytos 
didelės apimties projektams rengti ir 
įgyvendinti, aprašymą;

Or. en

Pakeitimas 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 143 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą Komisija pateikia 
preliminarias rekomendacijas dėl 
metodikos, taikytinos atliekant e punkte 
nurodytą ekonominės naudos analizę.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl metodikos, 
taikytinos atliekant e punkte nurodytą 
ekonominės naudos analizę.

Or. en

Pagrindimas

Šios metodikos taikymas yra bendrojo pobūdžio priemonė, kuria siekiama papildyti tam tikrus 
neesminius pagrindinio teisės akto aspektus.
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Pakeitimas 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Irrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai tvirtinti pateikti didelės 
apimties projektai įtraukiami į veiksmų 
programos didelės apimties projektų 
sąrašą. Valstybė narė arba 
vadovaujančioji institucija šį sąrašą 
peržiūri po dvejų metų nuo veiksmų 
programos patvirtinimo ir šis sąrašas 
valstybės narės prašymu gali būti 
tikslinamas 26 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, ypač jei reikia įtraukti 
didelės apimties projektus, kuriuos 
ketinama užbaigti iki 2022 m. pabaigos.

2. Komisijai tvirtinti pateikti didelės 
apimties projektai įtraukiami į veiksmų 
programos didelės apimties projektų 
sąrašą. Didelės apimties projektai taip pat 
gali būti patvirtinti per programavimo 
laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į aiškų didelės apimties projektų pobūdį, valstybės narės turėtų juos peržiūrėti 
be pernelyg didelių apribojimų.

Pakeitimas 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Irrey Kovatchev

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai tvirtinti pateikti didelės 
apimties projektai įtraukiami į veiksmų 
programos didelės apimties projektų 
sąrašą. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija šį sąrašą peržiūri po dvejų metų 
nuo veiksmų programos patvirtinimo ir šis 
sąrašas valstybės narės prašymu gali būti 

2. Komisijai tvirtinti pateikti didelės 
apimties projektai įtraukiami į veiksmų 
programos nebaigtinį didelės apimties 
projektų sąrašą. Valstybė narė arba 
vadovaujančioji institucija šį sąrašą 
peržiūri po dvejų metų nuo veiksmų 
programos patvirtinimo ir šis sąrašas 
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tikslinamas 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, ypač jei reikia įtraukti didelės 
apimties projektus, kuriuos ketinama 
užbaigti iki 2022 m. pabaigos.

valstybės narės prašymu gali būti 
tikslinamas 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, ypač jei reikia įtraukti didelės 
apimties projektus, kuriuos ketinama 
užbaigti iki 2022 m. pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 1452
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai tvirtinti pateikti didelės 
apimties projektai įtraukiami į veiksmų 
programos didelės apimties projektų 
sąrašą. Valstybė narė arba 
vadovaujančioji institucija šį sąrašą 
peržiūri po dvejų metų nuo veiksmų 
programos patvirtinimo ir šis sąrašas 
valstybės narės prašymu gali būti 
tikslinamas 26 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, ypač jei reikia įtraukti
didelės apimties projektus, kuriuos 
ketinama užbaigti iki 2022 m. pabaigos.

2. Komisijai tvirtinti pateikti didelės 
apimties projektai įtraukiami į veiksmų 
programos didelės apimties projektų 
sąrašą. Didelės apimties projektai taip pat 
galėtų būti patvirtinti per programavimo 
laikotarpį. Didelės apimties projektui 
numatytos išlaidos galėtų būti 
deklaruojamos prieš Komisijos 
patvirtinimą. Didelės apimties projektai
turėtų būti užbaigti iki 2022 m. pabaigos.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi projektai tvirtinami per programavimo laikotarpį, o išlaidų prašymai deklaruojami 
prieš Komisijos didelės apimties projektų patvirtinimą, kaip ir per dabartinį laikotarpį, reikia 
įgyvendinimą supaprastinti ir padaryti veiksmingesnį.

Pakeitimas 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai tvirtinti pateikti didelės 
apimties projektai įtraukiami į veiksmų 
programos didelės apimties projektų 
sąrašą. Valstybė narė arba 
vadovaujančioji institucija šį sąrašą 
peržiūri po dvejų metų nuo veiksmų 
programos patvirtinimo ir šis sąrašas 
valstybės narės prašymu gali būti 
tikslinamas 26 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, ypač jei reikia įtraukti 
didelės apimties projektus, kuriuos 
ketinama užbaigti iki 2022 m. pabaigos.

2. Komisijai tvirtinti pateikti didelės 
apimties projektai, jeigu įmanoma,
įtraukiami į veiksmų programos didelės 
apimties projektų sąrašą. Didelės apimties 
projektai taip pat gali būti tvirtinami per 
programavimo laikotarpį. Didelės 
apimties projekto išlaidos gali būti 
skelbiamos prieš tai, kai projektą 
patvirtina Komisija. Didelės apimties 
projektai turi būti įgyvendinti iki 2022 m. 
pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Norėtume, kad per programavimo laikotarpį pateikti didelės apimties projektai galėtų būti 
pradėti įgyvendinti nelaukiant Komisijos patvirtinimo, kaip siūloma dabartiniu 
programavimo laikotarpiu. Raginame numatyti galimybę išlaidas skelbti prieš tai, kai didelės 
apimties projektą patvirtina Komisija, kad nebūtų atidėta veiksmų pradžia.

Pakeitimas 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 91 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Makroregioniniai projektai, kurie 
pateikiami tvirtinti makroregioninės 
plėtros fondo valdančiajai tarybai, turi 
būti įtraukti į makroregioninių projektų 
sąrašą, numatytą makroregioninės plėtros 
fondo programoje. Valstybių narių grupė, 
kuri įsteigė makroregioninės plėtros 
fondą, arba makroregioninės plėtros 
fondo valdančioji taryba sąrašą tikrina 
dvejus metus nuo makroregioninės plėtros
fondo programos patvirtinimo. Valstybių 
narių grupės prašymu sąrašas gali būti 
persvarstomas visų pirma siekiant į jį 
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įtraukti makroregioninės plėtros 
projektus, kuriuos tikimasi užbaigti iki 
2022 m. pabaigos.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą, arba valstybių narių, kurios prisijungia prie susitarimo dėl 
makroregioninės plėtros fondo įkūrimo, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 92 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, priimdama sprendimus dėl 
projektų, įvertina, ar fondų finansinis 
įnašas galėtų lemti didelį darbo vietų 
sumažėjimą atitinkamose veiklos vietose 
Europos Sąjungoje, siekdama užtikrinti, 
kad Bendrijos finansavimu nebūtų 
remiamas bendrovių veiklos perkėlimas iš 
vienos vietos į kitą Sąjungos teritorijoje.

Or. de

Pakeitimas 1456
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 92 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ne vėliau kaip per tris 
mėnesius nuo informacijos apie didelės 
apimties projektą pateikimo pagal 91 
straipsnį dienos įgyvendinimo aktu priima 

2. Komisija ne vėliau kaip per tris 
mėnesius nuo informacijos apie didelės 
apimties projektą pateikimo pagal 91 
straipsnį dienos įgyvendinimo aktu priima 
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sprendimą. Tame sprendime apibrėžiamas 
fizinis objektas, suma, kuriai taikoma 
prioritetinės krypties bendro finansavimo 
norma, fiziniai ir finansiniai pažangos 
stebėsenos rodikliai, numatomas didelės 
apimties projekto indėlis siekiant 
atitinkamos prioritetinės krypties arba 
krypčių tikslų. Sprendimas dėl 
patvirtinimo priimamas su sąlyga, kad 
pirma darbų sutartis bus sudaryta per
dvejus metus nuo sprendimo priėmimo.

sprendimą dėl didelės apimties projekto 
patvirtinimo. Tame sprendime 
apibrėžiamas fizinis objektas, suma, kuriai 
taikoma prioritetinės krypties bendro 
finansavimo norma, fiziniai ir finansiniai 
pažangos stebėsenos rodikliai, numatomas 
didelės apimties projekto indėlis siekiant 
atitinkamos prioritetinės krypties arba 
krypčių tikslų. Komisijos sprendimas dėl 
patvirtinimo priimamas su sąlyga, kad 
pirma darbų sutartis bus sudaryta, arba 
jeigu veiksmai įgyvendinami pagal PPP 
struktūras, viešosios įstaigos ir privačiojo 
sektoriaus įmonės pasirašo PPP sutartį 
per trejus metus nuo patvirtinimo. 
Valstybei narei pateikus tinkamai 
motyvuotą prašymą, visų pirma vėlavimo 
dėl administracinių ir teisinių procedūrų, 
susijusių su didelės apimties projektų 
įgyvendinimu, atveju, ir priimtų per trejų 
metų laikotarpį, Komisija gali priimti 
sprendimą pateikdama deleguotąjį aktą 
dėl minėto laikotarpio pratęsimo ne 
daugiau kaip dvejiems metams.

Or. en

Pakeitimas 1457
Iosif Matula, Irrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 92 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ne vėliau kaip per tris 
mėnesius nuo informacijos apie didelės 
apimties projektą pateikimo pagal 91 
straipsnį dienos įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Tame sprendime apibrėžiamas 
fizinis objektas, suma, kuriai taikoma 
prioritetinės krypties bendro finansavimo 
norma, fiziniai ir finansiniai pažangos 
stebėsenos rodikliai, numatomas didelės 
apimties projekto indėlis siekiant 
atitinkamos prioritetinės krypties arba 

2. Komisija ne vėliau kaip per tris 
mėnesius nuo informacijos apie didelės 
apimties projektą pateikimo pagal 91 
straipsnį dienos įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Tame sprendime apibrėžiamas 
fizinis objektas, suma, kuriai taikoma 
prioritetinės krypties bendro finansavimo 
norma, fiziniai ir finansiniai pažangos 
stebėsenos rodikliai, numatomas didelės 
apimties projekto indėlis siekiant 
atitinkamos prioritetinės krypties arba 
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krypčių tikslų. Sprendimas dėl 
patvirtinimo priimamas su sąlyga, kad 
pirma darbų sutartis bus sudaryta per 
dvejus metus nuo sprendimo priėmimo.

krypčių tikslų. Komisijos sprendimas dėl 
patvirtinimo pagal 92 straipsnio 1 dalį ir 
92 straipsnio 2 dalį priimamas su sąlyga, 
kad pirma darbų sutartis bus sudaryta, arba 
veiksmų įgyvendinimo pagal PPP 
struktūras atveju viešoji įstaiga ir 
privačiojo sektoriaus įmonė pasirašo PPP 
sutartį per trejus metus nuo patvirtinimo. 
Valstybei narei pateikus tinkamai 
motyvuotą prašymą, visų pirma vėlavimo 
dėl administracinių ir teisinių procedūrų, 
susijusių su didelės apimties projektų 
įgyvendinimu, atveju ir priimtų per trejų 
metų laikotarpį, deleguotuoju aktu 
Komisija gali priimti sprendimą dėl 
minėto laikotarpio pratęsimo ne daugiau 
kaip dvejiems metams.

Or. en

Pakeitimas 1458
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 92 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Su didelės apimties projekto 
įgyvendinimu susijusios išlaidos gali būti 
įtraukiamos į mokėjimų paraiškas po to, 
kai didelės apimties projektas pateikiamas 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 1459
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 92 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Komisija atsisako didelės apimties 
projektui skirti fondų paramą, per 2 dalyje 
nustatytą laikotarpį ji praneša valstybei 
narei atsisakymo priežastis.

3. Jei Komisija atsisako didelės apimties 
projektui skirti fondų paramą, per 2 dalyje 
nustatytą laikotarpį ji praneša valstybei 
narei atsisakymo priežastis. Komisijai 
priėmus sprendimą paraiškos dėl 
mokėjimų turi būti atitinkamai ištaisytos.

Or. en

Pakeitimas 1460
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 92 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Didelės apimties projektų išlaidos į 
mokėjimo paraiškas neįtraukiamos tol, 
kol Komisija nepriima sprendimo dėl jų 
patvirtinimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 92 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Didelės apimties projektų išlaidos į 
mokėjimo paraiškas neįtraukiamos tol, 
kol Komisija nepriima sprendimo dėl jų 
patvirtinimo.

4. Didelės apimties projektų išlaidos į 
prašymą dėl mokėjimo paraiškų gali būti 
įtraukiamos po to, kai didelės apimties 
projektas pateikiamas tvirtinti Komisijai.

Or. en
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Pakeitimas 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 93 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendras veiksmų planas – tai veiksmas, 
nustatytas ir valdomas pagal pasiektiną 
našumą ir rezultatus. Jį sudaro grupė 
projektų, nesusijusių su infrastruktūros 
teikimu, už kurių vykdymą yra atsakingas 
paramos gavėjas, ir kuris sudaro veiksmų 
programos arba programų dalį. Bendro 
veiksmų plano našumo ir rezultatų rodikliai 
suderinami tarp valstybės narės ir 
Komisijos, jie padeda siekti konkrečių 
veiksmų programų tikslų ir sudaro 
pagrindą skirti fondų paramą. Rezultatai –
tai tiesioginiai bendro veiksmų plano 
įgyvendinimo padariniai. Paramos gavėjas 
yra viešosios teisės subjektas. Bendri 
veiksmų planai nėra laikomi didelės 
apimties projektais.

1. Bendras veiksmų planas – tai veiksmas, 
nustatytas ir valdomas pagal pasiektiną 
našumą ir rezultatus. Jį sudaro grupė 
projektų ir makroregioninių projektų, 
nesusijusių su infrastruktūros teikimu, už 
kurių vykdymą yra atsakingas paramos 
gavėjas, ir kuris sudaro veiksmų 
programos, veiksmų programų arba 
makroregioninės plėtros fondų programų 
dalį. Bendro veiksmų plano našumo ir 
rezultatų rodikliai suderinami tarp 
valstybės narės, arba valstybių narių, 
kurios įsteigė makroregioninės plėtros 
fondą, grupės ir Komisijos, jie padeda 
siekti konkrečių veiksmų programų tikslų 
ir sudaro pagrindą skirti fondų paramą. 
Rezultatai – tai tiesioginiai bendro veiksmų 
plano įgyvendinimo padariniai. Paramos 
gavėjas yra viešosios teisės subjektas. 
Bendri veiksmų planai nėra laikomi didelės 
apimties projektais.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą, arba valstybių narių, kurios prisijungia prie susitarimo dėl 
makroregioninės plėtros fondo įkūrimo, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 93 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendram veiksmų planui skiriama 
viešoji parama yra bent mažesnioji iš šių 
sumų: 10 000 000 EUR arba 20 proc. 
viešosios paramos veiksmų programai arba 
programoms.

2. Bendram veiksmų planui skiriama 
viešoji parama yra bent mažesnioji iš šių 
sumų: 10 000 000 EUR arba 20 proc. 
viešosios paramos veiksmų programai arba 
programoms. Vienam bendram veiksmų 
planui viena valstybė narė gali skirti 
mažiausiai 5 000 000 EUR viešosios 
paramos.

Or. en

Pakeitimas 1464
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 93 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendras veiksmų planas – tai veiksmas, 
nustatytas ir valdomas pagal pasiektiną 
našumą ir rezultatus. Jį sudaro grupė 
projektų, nesusijusių su infrastruktūros 
teikimu, už kurių vykdymą yra atsakingas 
paramos gavėjas, ir kuris sudaro veiksmų 
programos arba programų dalį. Bendro 
veiksmų plano našumo ir rezultatų rodikliai 
suderinami tarp valstybės narės ir 
Komisijos, jie padeda siekti konkrečių 
veiksmų programų tikslų ir sudaro 
pagrindą skirti fondų paramą. Rezultatai –
tai tiesioginiai bendro veiksmų plano 
įgyvendinimo padariniai. Paramos gavėjas 
yra viešosios teisės subjektas. Bendri 
veiksmų planai nėra laikomi didelės 
apimties projektais.

1. Bendras veiksmų planas – tai veiksmas, 
nustatytas ir valdomas pagal pasiektiną 
našumą ir rezultatus. Jį sudaro grupė 
projektų, už kurių vykdymą yra atsakingas 
paramos gavėjas, įskaitant vietos ir 
regioninės valdžios institucijas, ir kuris 
sudaro veiksmų programos arba programų 
dalį. Bendro veiksmų plano našumo ir 
rezultatų rodikliai suderinami tarp 
valstybės narės ir Komisijos, jie padeda 
siekti konkrečių veiksmų programų tikslų 
ir sudaro pagrindą skirti fondų paramą. 
Rezultatai – tai tiesioginiai bendro veiksmų 
plano įgyvendinimo padariniai. Paramos 
gavėjas yra viešosios teisės subjektas. 
Bendri veiksmų planai nėra laikomi didelės 
apimties projektais.

Or. en

Pakeitimas 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 93 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendram veiksmų planui skiriama 
viešoji parama yra bent mažesnioji iš šių 
sumų: 10 000 000 EUR arba 20 proc.
viešosios paramos veiksmų programai arba 
programoms.

2. Bendram veiksmų planui skiriama 
viešoji parama yra bent mažesnioji iš šių 
sumų: 5 000 000 EUR arba 10 proc.
viešosios paramos veiksmų programai arba 
programoms.

Or. en

Pakeitimas 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 93 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendram veiksmų planui skiriama 
viešoji parama yra bent mažesnioji iš šių 
sumų: 10 000 000 EUR arba 20 proc. 
viešosios paramos veiksmų programai arba 
programoms.

2. Bendram veiksmų planui skiriama 
viešoji parama yra bent mažesnioji iš šių 
sumų: XX XXX XXX EUR arba 20 proc. 
viešosios paramos veiksmų programai arba 
programoms.

Or. es

Pakeitimas 1467
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 93 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendram veiksmų planui skiriama 
viešoji parama yra bent mažesnioji iš šių 
sumų: 10 000 000 EUR arba 20 proc.
viešosios paramos veiksmų programai arba 
programoms.

2. Bendram veiksmų planui skiriama 
viešoji parama yra bent mažesnioji iš šių 
sumų: 5 000 000 EUR arba 10 proc.
viešosios paramos veiksmų programai arba 
programoms.
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Or. en

Pakeitimas 1468
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 93 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

93a straipsnis
Sprendimas dėl didelės apimties projekto

1. Makroregioninės plėtros fondo 
valdančioji taryba įvertina 
makroregioninės plėtros projektą 
remdamasi 91 straipsnyje pateikta 
informacija ir siekia nuspręsti, ar siūloma 
parama iš fondų yra pagrįsta.
2. Makroregioninės plėtros fondo 
valdančioji taryba priima sprendimą 
praėjus ne daugiau kaip trims mėnesiams 
nuo tada, kai pateikiama informacija, 
kurios pagrindu reikia patvirtinti 
makroregioninės plėtros projektą pagal 91 
straipsnį. Šiame sprendime pateikiamas 
konkretus projekto aprašymas, nurodoma 
suma, kuria dengiama prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma, 
nurodomi fiziniai ir finansiniai stebėsenos 
proceso pažangos rodikliai ir numatoma 
makroregioninių projektų pagalba 
siekiant įgyvendinti susijusios 
prioritetinės krypties arba krypčių tikslus. 
Sprendimas dėl priėmimo priklauso nuo 
pirminės darbų sutarties sudarymo per 
dvejus metus nuo sprendimo priėmimo 
dienos.
3. Jeigu makroregioninės plėtros fondo 
valdančioji taryba atsisako pritarti 
paramos iš fondų teikimui 
makroregioninės plėtros projektui, ji 
informuoja valstybių narių grupę, kuri 
įsteigė makroregioninės plėtros fondą 
apie savo atsisakymo priežastis iki 2 dalyje 
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nurodyto laikotarpio pabaigos.
4. Su makroregioninės plėtros projektais
susijusios išlaidos neįtraukiamos į 
mokėjimų prašymus tol, kol 
makroregioninės plėtros fondo valdančioji 
taryba priima palankų sprendimą.
5. Makroregioninės plėtros fondo 
valdančioji taryba informuoja Komisiją 
apie savo sprendimą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu. Makroregioniniai projektai 
patvirtinami pagal specialią sistemą.

Pakeitimas 1469
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 94 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, vadovaujančioji 
institucija arba bet kuris paskirtas viešosios 
teisės subjektas gali pateikti pasiūlymą dėl 
bendro veiksmų plano kartu su atitinkama 
veiksmų programa arba vėliau. Jame 
pateikiamos visos 95 straipsnyje nurodytos 
sudedamosios dalys.

1. Valstybė narė arba valstybių narių, 
kurios įsteigė makroregioninės plėtros 
fondą, grupė, vadovaujančioji institucija 
arba bet kuris paskirtas viešosios teisės 
subjektas gali pateikti pasiūlymą dėl 
bendro veiksmų plano kartu su atitinkama 
veiksmų programa arba makroregioninės 
plėtros fondo programomis arba vėliau. 
Jame pateikiamos visos 95 straipsnyje 
nurodytos sudedamosios dalys.

Pagrindimas
Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios 
strateginės programos inovacijų dalies ir į 
tikrą makroregionų bendradarbiavimą, 
kuris pagrįstas valstybių narių, kurios 
susitaria įkurti makroregioninės plėtros 
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fondą arba kurios prisijungia prie 
susitarimo įsteigti makroregioninės 
plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Or. sk

Pakeitimas 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 94 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendras veiksmų planas parengiamas 
daliai 2014 m. sausio 1 d.–2022 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpio. Už 
įgyvendinant bendrą veiksmų planą 
pasiektus našumo ir rezultatų rodiklius 
atlyginama tik tada, jei jie būna pasiekti po 
sprendimo dėl bendro veiksmų plano 
patvirtinimo dienos iki nurodyto 
įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

2. Bendras veiksmų planas parengiamas 
visam programavimo laikotarpiui arba 
daliai 2014 m. sausio 1 d.–2022 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpio. Už
įgyvendinant bendrą veiksmų planą 
pasiektus našumo ir rezultatų rodiklius 
atlyginama tik tada, jei jie būna pasiekti po 
sprendimo dėl bendro veiksmų plano 
patvirtinimo dienos iki nurodyto 
įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 95 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vystymosi poreikių analizė ir tikslai, 
kuriais grindžiamas bendras veiksmų 
planas, atsižvelgiant į veiksmų programų 
tikslus ir, jei taikomos, konkrečioms šalims 
skirtas rekomendacijas, valstybių narių ir 
Sąjungos ekonomikos politikos bendrąsias 
gaires pagal 121 straipsnio 2 dalį bei 
Tarybos rekomendacijas, į kurias valstybės 

(1) vystymosi poreikių analizė ir tikslai, 
kuriais grindžiamas bendras veiksmų 
planas, atsižvelgiant į veiksmų programų ir 
makroregioninės plėtros fondų programų 
tikslus ir, jei taikomos, konkrečioms šalims 
skirtas rekomendacijas, valstybių narių ir 
Sąjungos ekonomikos politikos bendrąsias 
gaires pagal 121 straipsnio 2 dalį bei 
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narės atsižvelgia savo užimtumo politikoje, 
pateiktas pagal Sutarties 148 straipsnio 4 
dalį;

Tarybos rekomendacijas, į kurias valstybės 
narės arba valstybių narių, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondus, grupė
atsižvelgia savo užimtumo politikoje, 
pateiktas pagal Sutarties 148 straipsnio 4 
dalį;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 95 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vystymosi poreikių analizė ir tikslai, 
kuriais grindžiamas bendras veiksmų 
planas, atsižvelgiant į veiksmų programų 
tikslus ir, jei taikomos, konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas, valstybių 
narių ir Sąjungos ekonomikos politikos 
bendrąsias gaires pagal 121 straipsnio 2 
dalį bei Tarybos rekomendacijas, į kurias 
valstybės narės atsižvelgia savo užimtumo 
politikoje, pateiktas pagal Sutarties 148 
straipsnio 4 dalį;

(1) vystymosi poreikių analizė ir tikslai, 
kuriais grindžiamas bendras veiksmų 
planas, atsižvelgiant į veiksmų programų 
tikslus;

Or. fr

Pakeitimas 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 95 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vystymosi poreikių analizė ir tikslai, 
kuriais grindžiamas bendras veiksmų 
planas, atsižvelgiant į veiksmų programų 
tikslus ir, jei taikomos, konkrečioms šalims 
skirtas rekomendacijas, valstybių narių ir 
Sąjungos ekonomikos politikos bendrąsias 
gaires pagal 121 straipsnio 2 dalį bei 
Tarybos rekomendacijas, į kurias valstybės 
narės atsižvelgia savo užimtumo politikoje, 
pateiktas pagal Sutarties 148 straipsnio 4 
dalį;

(1) vystymosi poreikių analizė ir tikslai,
kuriais grindžiamas bendras veiksmų 
planas, atsižvelgiant į veiksmų programų, 
makroregioninių strategijų ir jūrų 
baseinų strategijų tikslus, jeigu jie daro 
didelį poveikį ir, jei taikomos, konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas, valstybių 
narių ir Sąjungos ekonomikos politikos 
bendrąsias gaires pagal 121 straipsnio 2 
dalį bei Tarybos rekomendacijas, į kurias 
valstybės narės atsižvelgia savo užimtumo 
politikoje, pateiktas pagal Sutarties 148 
straipsnio 4 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Fondai turėtų būti atidžiai koordinuojami makroregioninėmis strategijomis ir jūrų baseinų 
strategijomis, siekiant užtikrinti pakankamą lėšų paskirstymą iš fondų šioms strategijoms.

Pakeitimas 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 95 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) planas, kuriame nurodomas bendrų ir 
konkrečių bendro veiksmų plano tikslų 
ryšys, orientyrai, našumo ir rezultatų 
rodikliai, numatomi projektai arba projektų 
tipai;

(2) planas, kuriame nurodomas bendrų ir 
konkrečių bendro veiksmų plano tikslų 
ryšys, orientyrai, našumo ir rezultatų 
rodikliai, numatomi projektai ir rengiami 
makroregioniniai projektai arba projektų 
tipai ir makroregioninių projektų tipai;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
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makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 95 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) bendro veiksmų plano poveikio moterų 
ir vyrų lygybės skatinimui ir 
diskriminacijos prevencijai analizė;

(6) bendro veiksmų plano poveikio moterų 
ir vyrų lygybės skatinimui ir 
diskriminacijos prevencijai analizė, kaip 
nurodyta 7 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 1476
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 95 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) bendro veiksmų plano poveikio moterų 
ir vyrų lygybės skatinimui ir 
diskriminacijos prevencijai analizė;

(6) kai tinkama, bendro veiksmų plano 
poveikio moterų ir vyrų lygybės skatinimui 
ir diskriminacijos prevencijai analizė;

Or. en

Pakeitimas 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 95 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) bendro veiksmų plano poveikio visų 
grupių, kurioms kyla skurdo arba 
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socialinės atskirties rizika, įtraukimo 
skatinimo analizė;

Or. en

Pakeitimas 1478
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 95 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kai tinkama, bendro veiksmų plano 
poveikio tvaraus vystymosi skatinimui 
analizė;

(7) bendro veiksmų plano poveikio tvaraus 
vystymosi skatinimui analizė, kaip 
nurodyta 8 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 95 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) veiksmų programos ir prioritetinės 
krypties finansavimo planas, įskaitant visą 
tinkamą finansuoti sumą ir viešąją paramą.

(c) veiksmų programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
ir prioritetinės krypties finansavimo planas, 
įskaitant visą tinkamą finansuoti sumą ir 
viešąją paramą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.
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Pakeitimas 1480
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 95 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) priemonių, kurių imtasi siekiant 
partnerius susieti rengiant bendrą 
veiksmų planą, įgyvendinimo padėtį ir jų 
vaidmenį įgyvendinant, tęsiant ir 
įvertinant minėtą priemonę;

Or. en

Pakeitimas 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 95 straipsnio pirmos pastraipos 9 a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) priemonės, kurių imtasi arba kurių 
planuojama imtis siekiant, kad 5 šio 
reglamento straipsnyje paminėti 
partneriai dalyvautų rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant bendrą 
veiksmų planą, įskaitant jų vaidmenį 
programų stebėsenos komitetuose.

Or. en

Pakeitimas 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 96 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisija per tris mėnesius nuo Jeigu Komisija per tris mėnesius nuo 
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pasiūlymo dėl bendro veiksmų plano 
pateikimo nusprendžia, kad jis neatitinka 
vertinimo reikalavimų, ji pateikia pastabas 
valstybei narei. Valstybė narė Komisijai 
suteikia visą prašomą reikalingą papildomą 
informaciją ir, jei reikia, atitinkamai 
peržiūri siūlomą bendrą veiksmų planą.

pasiūlymo dėl bendro veiksmų plano 
pateikimo nusprendžia, kad jis neatitinka 
vertinimo reikalavimų, ji pateikia pastabas 
valstybei narei arba valstybių narių, kuri 
įsteigė makroregioninės plėtros fondą, 
grupei. Valstybė narė arba valstybių 
narių, kuri įsteigė makroregioninės 
plėtros fondą, grupė Komisijai suteikia 
visą prašomą reikalingą papildomą 
informaciją ir, jei reikia, atitinkamai 
peržiūri siūlomą bendrą veiksmų planą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 96 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu į visas pastabas tinkamai 
atsižvelgiama, Komisija priima sprendimą, 
kuriuo bendrą veiksmų planą patvirtina ne 
vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos dienos, 
kai valstybė narė jį pateikia, bet ne 
anksčiau kaip iki atitinkamų veiksmų 
programų patvirtinimo.

2. Jeigu į visas pastabas tinkamai 
atsižvelgiama, Komisija priima sprendimą, 
kuriuo bendrą veiksmų planą patvirtina ne 
vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos dienos, 
kai valstybė narė arba valstybių narių, 
kuri įsteigė makroregioninės plėtros 
fondą, grupė jį pateikia, bet ne anksčiau 
kaip iki atitinkamų veiksmų programų arba 
makroregioninės plėtros fondų programų 
patvirtinimo.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 



AM\903906LT.doc 27/157 PE491.057v01-00

LT

makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1484
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 96 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytame sprendime 
nurodomas bendro veiksmų plano paramos 
gavėjas ir tikslai, orientyrai, siekiamas 
našumas ir rezultatai, šių orientyrų, 
siekiamo našumo ir rezultatų įgyvendinimo 
sąnaudos, finansavimo planas pagal 
veiksmų programas ir prioritetines kryptis, 
įskaitant visą tinkamą finansuoti sumą ir 
viešojo finansavimo įnašą, bendro veiksmų 
plano įgyvendinimo laikotarpis ir, jei 
reikia, bendro veiksmų plano įgyvendinimo 
geografinė aprėptis ir tikslinės grupės.

3. 2 dalyje nurodytame sprendime 
nurodomas bendro veiksmų plano paramos 
gavėjas ir tikslai, orientyrai, siekiamas 
našumas ir rezultatai, šių orientyrų, 
siekiamo našumo ir rezultatų įgyvendinimo 
sąnaudos, finansavimo planas pagal 
veiksmų programas arba makroregioninės 
plėtros fondo programą ir prioritetines 
kryptis, įskaitant visą tinkamą finansuoti 
sumą ir viešojo finansavimo įnašą, bendro 
veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpis ir, 
jei reikia, bendro veiksmų plano 
įgyvendinimo geografinė aprėptis ir 
tikslinės grupės.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 96 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei Komisija atsisako leisti skirti fondų 
paramą bendram veiksmų planui, per 2 

4. Jei Komisija atsisako leisti skirti fondų 
paramą bendram veiksmų planui, per 2 
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dalyje nustatytą laikotarpį ji praneša 
valstybei narei atsisakymo priežastis.

dalyje nustatytą laikotarpį ji praneša 
valstybei narei arba valstybių narių, kuri 
įsteigė makroregioninės plėtros fondą, 
grupei atsisakymo priežastis.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1486
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 97 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija atskirai nuo veiksmų programų 
stebėsenos komiteto sudaro bendro 
veiksmų plano valdymo komitetą. 
Valdymo komitetas posėdžiauja ne rečiau 
kaip du kartus per metus.

Valstybė narė arba valstybių narių, kuri 
įsteigė makroregioninės plėtros fondą, 
grupė arba vadovaujančioji institucija 
atskirai nuo veiksmų programų stebėsenos 
komiteto arba makroregioninės plėtros 
fondo programos stebėsenos komiteto
sudaro bendro veiksmų plano valdymo 
komitetą. Valdymo komitetas posėdžiauja 
ne rečiau kaip du kartus per metus.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1487
Monika Smolková, Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 97 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl jo sudėties sprendžia valstybė narė, 
pasitarusi su vadovaujančiąja institucija ir 
laikydamasi partnerystės principo.

Dėl jo sudėties sprendžia valstybė narė 
arba valstybių narių, kuri įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, grupė, 
pasitarusi su vadovaujančiąja institucija ir 
laikydamasi partnerystės principo.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 97 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bendro veiksmų plano orientyrų, 
siekiamo našumo ir rezultatų įgyvendinimo 
pažangos peržiūrą;

(a) bendro veiksmų plano orientyrų, 
siekiamo našumo ir rezultatų įgyvendinimo 
pažangos peržiūrą ir rezultatų perdavimą 
stebėsenos komitetui;

Or. en

Pakeitimas 1489
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 97 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) svarsto ir tvirtina visus pasiūlymus dėl 
bendro veiksmų plano keitimo, kad būtų 
atsižvelgta į visus su jo vykdymu susijusius 
klausimus.

(b) svarsto ir tvirtina visus pasiūlymus dėl 
bendro veiksmų plano keitimo, kad būtų 
atsižvelgta į visus su jo vykdymu susijusius 
klausimus ir perduoda rezultatus 
stebėsenos komitetui;

Or. en

Pakeitimas 1490
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 97 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybių narių pateikiami prašymai dėl 
bendrų veiksmų planų keitimo tinkamai 
pagrindžiami. Komisija, atsižvelgdama į 
valstybės narės pateiktą informaciją, 
vertina, ar prašymas dėl pakeitimo yra 
pagrįstas. Komisija gali pateikti pastabas, o 
valstybė narė Komisijai pateikia visą 
reikalingą papildomą informaciją. 
Komisija priima sprendimą dėl keitimo 
prašymo ne vėliau kaip per tris mėnesius 
nuo tos dienos, kai valstybė narė jį 
oficialiai pateikė, jeigu į Komisijos 
pastabas buvo tinkamai atsižvelgta. 
Pakeitimas įsigalioja nuo sprendimo 
dienos, jeigu sprendime nenurodoma 
kitaip.

3. Valstybių narių arba valstybių narių 
grupės, kuri įsteigė makroregioninės 
plėtros fondą, pateikiami prašymai dėl 
bendrų veiksmų planų keitimo tinkamai 
pagrindžiami. Komisija, atsižvelgdama į 
valstybės narės arba valstybių narių 
grupės, kuri įsteigė makroregioninės 
plėtros fondą, pateiktą informaciją, vertina, 
ar prašymas dėl pakeitimo yra pagrįstas. 
Komisija gali pateikti pastabas, o valstybė 
narė arba valstybių narių, kuri įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, grupė
Komisijai pateikia visą reikalingą 
papildomą informaciją. Komisija priima 
sprendimą dėl keitimo prašymo ne vėliau 
kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai 
valstybė narė arba valstybių narių, kuri 
įsteigė makroregioninės plėtros fondą, 
grupė jį oficialiai pateikė, jeigu į 
Komisijos pastabas buvo tinkamai 
atsižvelgta. Pakeitimas įsigalioja nuo 
sprendimo dienos, jeigu sprendime 
nenurodoma kitaip.

Or. sk
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 98 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendro veiksmų plano finansų valdymu, 
kontrole ir auditu siekiama tik tikrinti, ar 
sprendime, kuriuo bendras veiksmų planas 
patvirtinamas, nurodytos mokėjimų 
sąlygos įvykdytos.

2. Bendro veiksmų plano finansų valdymu, 
kontrole ir auditu siekiama tik tikrinti, ar 
sprendime, kuriuo bendras veiksmų planas 
patvirtinamas, nurodytos mokėjimų 
sąlygos įvykdytos. Be to, susijusios 
valstybės narės arba susiję regionai gali 
nuspręsti dėl bendro veiksmų plano 
reikalavimų įvykdymo etapų ir metinio 
arba daugiamečio mokėjimų laikotarpio.

Or. en

Pakeitimas 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu pagal miestų plėtros strategiją 
arba kitas teritorines strategijas ar 
susitarimus, nurodytus Reglamento ... 
[ESF] 12 straipsnio 1 dalyje, 
reikalaujama laikytis integruoto požiūrio 
ir investuojama pagal daugiau negu vieną 
vienos arba kelių veiksmų programų 
prioritetinę kryptį, veiksmas 

Išbraukta.
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įgyvendinamas kaip integruota teritorinė 
investicija (toliau – ITI).

Or. en

Pakeitimas 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies IV skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teritorinė plėtra Teritorinė plėtra 1

__________________
1 Visas IV skyrius „Teritorinė plėtra“ 
perkeliamas į šio reglamento pirmąją dalį.

Or. en

Pakeitimas 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu pagal miestų plėtros strategiją arba 
kitas teritorines strategijas ar susitarimus, 
nurodytus Reglamento ... [ESF] 
12 straipsnio 1 dalyje, reikalaujama laikytis 
integruoto požiūrio ir investuojama pagal 
daugiau negu vieną vienos arba kelių 
veiksmų programų prioritetinę kryptį, 
veiksmas įgyvendinamas kaip integruota 
teritorinė investicija (toliau – ITI).

1. Jeigu pagal miestų plėtros strategiją, 
infrastruktūros strategiją arba kitas 
teritorines strategijas ar susitarimus, 
nurodytus Reglamento ... [ESF] 
12 straipsnio 1 dalyje, reikalaujama laikytis 
integruoto požiūrio ir investuojama pagal 
daugiau negu vieną vienos arba kelių 
veiklos programų prioritetinę kryptį, 
veiksmas įgyvendinamas kaip integruota 
teritorinė investicija (toliau – ITI).

Or. de
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Pakeitimas 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu pagal miestų plėtros strategiją arba 
kitas teritorines strategijas ar susitarimus, 
nurodytus Reglamento ... [ESF] 12 
straipsnio 1 dalyje, reikalaujama laikytis 
integruoto požiūrio ir investuojama pagal 
daugiau negu vieną vienos arba kelių 
veiksmų programų prioritetinę kryptį, 
veiksmas įgyvendinamas kaip integruota 
teritorinė investicija (toliau – ITI).

1. Jeigu pagal tvarią miestų plėtros 
strategiją, nurodytą Reglamento [ERPF] 7 
straipsnyje, arba kitas teritorines strategijas 
ar susitarimus, nurodytus Reglamento ... 
[ESF] 12 straipsnio 1 dalyje, reikalaujama 
laikytis integruoto požiūrio ir investuojama 
pagal daugiau negu vieną vienos arba kelių 
veiksmų programų prioritetinę kryptį, 
veiksmas įgyvendinamas kaip integruota 
teritorinė investicija (toliau – ITI).

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad valstybės narės turi galimybę naudoti ITI tvarioms miestų 
plėtros strategijoms, nurodytoms ERPF pasiūlytame reglamente ir kitoms teritorinėms 
strategijoms, nurodytoms ESF pasiūlytame reglamente.

Pakeitimas 1496
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu pagal miestų plėtros strategiją arba 
kitas teritorines strategijas ar susitarimus, 
nurodytus Reglamento ... [ESF] 12 
straipsnio 1 dalyje, reikalaujama laikytis 
integruoto požiūrio ir investuojama pagal 
daugiau negu vieną vienos arba kelių 
veiksmų programų prioritetinę kryptį, 
veiksmas įgyvendinamas kaip integruota 
teritorinė investicija (toliau – ITI).

1. Jeigu pagal miestų plėtros strategiją arba 
kitas teritorines strategijas ar susitarimus, 
nurodytus Reglamento ... [ESF] 12 
straipsnio 1 dalyje, reikalaujama laikytis 
integruoto požiūrio ir investuojama pagal 
daugiau negu vieną vienos arba kelių 
veiksmų programų arba makroregioninės 
plėtros programų prioritetinę kryptį, 
veiksmas įgyvendinamas kaip integruota 
teritorinė investicija (toliau – ITI).
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Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu pagal miestų plėtros strategiją arba 
kitas teritorines strategijas ar susitarimus, 
nurodytus Reglamento ... [ESF] 12 
straipsnio 1 dalyje, reikalaujama laikytis 
integruoto požiūrio ir investuojama pagal 
daugiau negu vieną vienos arba kelių 
veiksmų programų prioritetinę kryptį, 
veiksmas įgyvendinamas kaip integruota 
teritorinė investicija (toliau – ITI).

1. Jeigu pagal miestų plėtros strategiją arba 
kitas teritorines strategijas ar susitarimus, 
nurodytus Reglamento ... [ESF] 12 
straipsnio 1 dalyje, reikalaujama laikytis 
integruoto požiūrio, kaip nurodyta 87 
straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, ir 
investuojama pagal vienos arba kelių 
veiksmų programų prioritetinę kryptį, 
veiksmas įgyvendinamas kaip integruota 
teritorinė investicija (toliau – ITI).

Or. en

Pakeitimas 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu valstybės narės ir regionai 
dalyvauja įgyvendinant makroregionines 
strategijas arba jūrų baseinų strategijas, 
ITI turi būti jomis suderinamos.
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Or. en

Pagrindimas

Fondai turėtų būti atidžiai koordinuojami makroregioninėmis strategijomis ir jūrų baseinų 
strategijomis, siekiant užtikrinti pakankamą lėšų paskirstymą iš fondų šioms strategijoms.

Pakeitimas 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamose veiksmų programose 
nurodomos planuojamos ITI ir 
preliminarūs kiekvienos ITI finansiniai 
asignavimai pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1500
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamose veiksmų programose 
nurodomos planuojamos ITI ir 
preliminarūs kiekvienos ITI finansiniai 
asignavimai pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį.

2. Atitinkamose veiksmų arba 
makroregioninės plėtros fondų
programose nurodomos planuojamos ITI ir 
preliminarūs kiekvienos ITI finansiniai 
asignavimai pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
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makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamose veiksmų programose 
nurodomos planuojamos ITI ir 
preliminarūs kiekvienos ITI finansiniai 
asignavimai pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį.

2. Atitinkamose veiksmų programose 
nurodomos planuojamos ITI ir 
preliminarūs kiekvienos ITI finansiniai 
asignavimai pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį arba pagal į planuotą ITI įtrauktas 
prioritetines kryptis.

Or. en

Pakeitimas 1502
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamose veiksmų programose 
nurodomos planuojamos ITI ir 
preliminarūs kiekvienos ITI finansiniai 
asignavimai pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį.

2. Atitinkamose veiklos programose 
nurodomos planuojamos ITI (pagal 
orientacinius miestų, funkcinių miestų 
vietovių ar kitų funkcinių teritorijų, 
kuriose reikia įgyvendinti ITI, sąrašus) ir 
preliminarūs kiekvienos ITI finansiniai 
asignavimai. Įgyvendinant ITI, galima 
jungti ir įgyvendinti visus teminių tikslų 
investavimo prioritetus pagal 9 straipsnį, 
nesvarbu, kokios buvo veiklos programų 
prioritetinės kryptys.

Or. de
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Pagrindimas

Nauja priemone ITI, siekiant kuo labiau atsižvelgti į integruotą tvarios miestų, regionų ir kitų 
teritorijų plėtros strategiją ir norint suteikti galimybę vietoje lanksčiai reaguoti į poreikius 
vykdyti plėtrą, reikėtų atitinkamai pakeisti miestų teritorijų, kuriose reikalinga plėtra, 
apibrėžtį, o lėšas ITI skirti ir neatsižvelgiant į veiklos programų prioritetines kryptis.

Pakeitimas 1503
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamose veiksmų programose 
nurodomos planuojamos ITI ir 
preliminarūs kiekvienos ITI finansiniai 
asignavimai pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį.

2. Atitinkamose veiksmų programose 
nurodomos planuojamos ITI ir 
preliminarūs kiekvienos ITI finansiniai 
asignavimai pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį. Įgyvendinant ITI, taip pat galima 
remtis ir teminiais tikslais, kurie, jei ITI 
nebūtų įgyvendinama, įgyvendinami 
nebūtų.

Or. de

Pagrindimas

Už šią sritį atsakingi miestų plėtros skyriai atkreipė dėmesį į tai, kad ITI, kaip integruotą 
koncepciją, sudėtinga įgyvendinti siekiant ERPF prioritetinių teminių tikslų. Kad būtų galima 
veiksmingai įgyvendinti integruotą plėtros strategiją, reikia daugiau prioritetinių krypčių. 
Kadangi ERPF prioritetiniams teminiams tikslams rezervuota iki 80 proc. lėšų, o kitos apie 
15 proc. lėšų skirtos kitiems tikslams, beveik neįmanoma įgyvendinti veiksmų pagal kelias 
prioritetines kryptis.

Pakeitimas 1504
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamose veiksmų programose
nurodomos planuojamos ITI ir 

2. Atitinkamose veiksmų programose
nurodomos planuojamos ITI atrankos 
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preliminarūs kiekvienos ITI finansiniai 
asignavimai pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį.

procedūra ir preliminarūs kiekvienos ITI 
finansiniai asignavimai.

Or. en

Pagrindimas

Pagal pakeitimą dėl 87 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktį, sėkmingam ES Sanglaudos 
politikos įgyvendinimui po 2013 m. vietos lygmeniu reikia pakankamai laiko, nes reikia 
parengti plėtros strategijas, kuriomis būtų pagrįstos ITI.

Pakeitimas 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali paskirti vieną arba kelias 
tarpines įstaigas, tarp jų – vietos valdžios 
institucijas, regionines vystymosi įstaigas 
arba nevyriausybines organizacijas, 
kurios valdytų ir įgyvendintų ITI.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali paskirti vieną arba kelias 
tarpines įstaigas, tarp jų – vietos valdžios 
institucijas, regionines vystymosi įstaigas 
arba nevyriausybines organizacijas, kurios 
valdytų ir įgyvendintų ITI.

3. Susijusiose veiksmų programose 
nustatomos planuojamos ITI ir 
planuojami asignavimai iš kiekvienos 
prioritetinės krypties kiekvienai ITI. 
Valstybė narė arba valstybių narių, kuri 
įsteigė makroregioninės plėtros fondą, 
grupė, arba vadovaujančioji institucija gali 
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paskirti vieną arba kelias tarpines įstaigas, 
tarp jų – vietos valdžios institucijas, 
regionines vystymosi įstaigas arba 
nevyriausybines organizacijas, kurios 
valdytų ir įgyvendintų ITI.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali paskirti vieną arba kelias 
tarpines įstaigas, tarp jų – vietos valdžios 
institucijas, regionines vystymosi įstaigas 
arba nevyriausybines organizacijas, kurios 
valdytų ir įgyvendintų ITI.

3. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali paskirti vieną arba kelias 
tarpines įstaigas, tarp jų – vietos valdžios 
institucijas, regionines vystymosi įstaigas 
arba nevyriausybines organizacijas arba 
vietos veiksmų grupes, kurios nurodytos 
30 straipsnyje, kurios valdytų ir 
įgyvendintų ITI. Regionų lygmeniu reikia 
užtikrinti ITI suderinamumą su 
regioninės plėtros strategijomis.

Or. en

Pakeitimas 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybė narė arba atitinkama 
vadovaujančioji institucija užtikrina, kad 
veiksmų programos stebėsenos sistema 
leistų nustatyti prioritetinės krypties 
veiksmus ir rezultatus, kuriais 
prisidedama prie ITI.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1509
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybė narė arba atitinkama 
vadovaujančioji institucija užtikrina, kad 
veiksmų programos stebėsenos sistema 
leistų nustatyti prioritetinės krypties 
veiksmus ir rezultatus, kuriais prisidedama 
prie ITI.

4. Valstybė narė arba valstybių narių, kuri 
įsteigė makroregioninės plėtros fondą, 
grupė, arba atitinkama vadovaujančioji 
institucija užtikrina, kad veiksmų 
programos arba makroregioninės plėtros 
fondo programos stebėsenos sistema leistų 
nustatyti prioritetinės krypties veiksmus ir 
rezultatus, kuriais prisidedama prie ITI.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybė narė arba atitinkama 
vadovaujančioji institucija užtikrina, kad 
veiksmų programos stebėsenos sistema 
leistų nustatyti prioritetinės krypties
veiksmus ir rezultatus, kuriais prisidedama 
prie ITI.

4. Valstybė narė arba atitinkama 
vadovaujančioji institucija užtikrina, kad 
veiksmų programos stebėsenos sistema 
leistų nustatyti ITI veiksmus ir rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 1511
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 99 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybė narė arba atitinkama 
vadovaujančioji institucija užtikrina, kad 
veiksmų programos stebėsenos sistema 
leistų nustatyti prioritetinės krypties 
veiksmus ir rezultatus, kuriais prisidedama 
prie ITI.

4. Valstybė narė arba atitinkama 
vadovaujančioji institucija užtikrina, kad 
veiksmų programos stebėsenos sistema 
leistų nustatyti prioritetinės krypties 
veiksmus ir rezultatus, kuriais prisidedama 
prie ITI. Jeigu ITI remiama daugiau negu 
viena programa arba prioritetinėmis 
kryptimis, veiksmai ir rezultatai gali būti 
paskirstyti ITI lygmeniu jų nepriskiriant 
konkrečiam prioritetui.

Or. en

Pakeitimas 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 100 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visus klausimus, kurie daro poveikį 
veiksmų programos įgyvendinimo 
rezultatams;

(a) visus klausimus, kurie daro poveikį 
veiksmų programos arba makroregioninės 
plėtros fondo programos įgyvendinimo 
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rezultatams;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1513
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 100 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) didelės apimties projektų 
įgyvendinimą;

(d) didelės apimties projektų ir 
makroregioninių projektų įgyvendinimą;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 100 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) veiksmus, skirtus vyrų ir moterų 
lygybei, lygioms galimybėms, 
nediskriminavimui skatinti, taip pat skirtus 
tam, kad neįgaliems asmenims būtų 
suteikta daugiau galimybių;

(f) veiksmus, skirtus vyrų ir moterų 
lygybei, lygioms galimybėms, 
nediskriminavimui užtikrinti, taip pat 
skirtus tam, kad neįgaliems asmenims būtų 
suteikta daugiau galimybių;

Or. en



AM\903906LT.doc 43/157 PE491.057v01-00

LT

Pakeitimas 1515
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 100 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) veiksmus, skirtus vyrų ir moterų 
lygybei, lygioms galimybėms, 
nediskriminavimui skatinti, taip pat skirtus 
tam, kad neįgaliems asmenims būtų 
suteikta daugiau galimybių;

(f) veiksmus, skirtus atsižvelgti į vyrų ir 
moterų lygybę, lygias galimybes, 
nediskriminavimą, taip pat skirtus tam, 
kad neįgaliems asmenims būtų suteikta 
daugiau galimybių;

Or. en

Pakeitimas 1516
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 100 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) veiksmai, skirti kovai su skurdu, ir 
skatinantys nepalankioje padėtyje esančių 
asmenų grupių socialinę įtrauktį;

Or. it

Pakeitimas 1517
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 100 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) veiksmus, skirtus tvariam vystymuisi
skatinti;

(g) veiksmus, skirtus atsižvelgti į tvarų
vystymąsi;

Or. en



PE491.057v01-00 44/157 AM\903906LT.doc

LT

Pakeitimas 1518
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 100 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) veiksmų programose numatytus 
veiksmus, kurių buvo imtasi ex ante 
sąlygoms įvykdyti;

(h) veiksmų programose arba 
makroregioninės plėtros fondo 
programoje numatytus veiksmus, kurių 
buvo imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 100 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) finansines priemones. (i) finansinių priemonių įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 100 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) metinę ir galutinę įgyvendinimo 
ataskaitas;

(b) metinę ir galutinę įgyvendinimo 
ataskaitas ir 2017 ir 2019 m. pažangos 
ataskaitas;
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Or. en

Pakeitimas 1521
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 100 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) veiksmų programos vertinimo planą ir 
visus plano pakeitimus;

(c) veiksmų programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos 
vertinimo planą ir visus plano pakeitimus;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1522
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 100 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) veiksmų programos komunikacijos 
strategiją ir visus jos pakeitimus;

(d) veiksmų programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos 
komunikacijos strategiją ir visus jos 
pakeitimus;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1523
Monika Smolková, Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 100 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) visus vadovaujančiosios institucijos 
pasiūlymus dėl veiksmų programos 
pakeitimų.

(e) visus vadovaujančiosios institucijos 
pasiūlymus dėl veiksmų programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos 
pakeitimų.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Irrey Kovatchev

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2016 m. balandžio 30 d. ir kiekvienų 
paskesnių metų, įskaitant 2022 m., 
balandžio 30 d. valstybė narė Komisijai 
pateikia metinę ataskaitą, kaip nustatyta 44 
straipsnio 1 dalyje. 2016 m. teikiama 
ataskaita apima 2014 ir 2015 finansinius 
metus, taip pat laikotarpį nuo išlaidų 
tinkamumo finansuoti pradžios iki 2013 m. 
gruodžio 31 d.

1. Iki 2016 m. birželio 30 d. ir kiekvienų 
paskesnių metų, įskaitant 2022 m., birželio
30 d. valstybė narė Komisijai pateikia 
metinę įgyvendinimo ataskaitą, kaip 
nustatyta 44 straipsnio 1 dalyje. 2016 m. 
teikiama ataskaita apima 2014 ir 2015 
finansinius metus, taip pat laikotarpį nuo 
išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios iki 
2013 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 1525
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažangą, padarytą įgyvendinant 
integruoto teritorinio vystymosi principą, 
įskaitant tvarią miestų plėtrą ir 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą pagal 
veiksmų programą;

(a) pažangą, padarytą įgyvendinant 
integruoto teritorinio vystymosi principą, 
įskaitant nuolatinių arba didelių 
demografinių ir gamtinių kliūčių 
patiriančių teritorijų plėtrą, tvarią miestų 
plėtrą ir bendruomenės inicijuotą vietos 
plėtrą pagal veiksmų programą;

Or. en

Pakeitimas 1526
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažangą, padarytą įgyvendinant 
integruoto teritorinio vystymosi principą, 
įskaitant tvarią miestų plėtrą ir
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą pagal 
veiksmų programą;

(a) pažangą, padarytą įgyvendinant 
integruoto teritorinio vystymosi principą, 
įskaitant tvarią miestų plėtrą, teritorijų 
vystymąsi susiduriant su nuolatinėmis 
didelėmis gamtinėmis ar demografinėmis 
kliūtimis, bendruomenės inicijuotą vietos 
plėtrą pagal veiksmų programą;

Or. fr

Pakeitimas 1527
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažangą, padarytą įgyvendinant 
integruoto teritorinio vystymosi principą, 
įskaitant tvarią miestų plėtrą ir 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą pagal 
veiksmų programą;

(a) pažangą, padarytą įgyvendinant 
integruoto teritorinio vystymosi principą, 
įskaitant nuolatinių arba didelių 
demografinių ir gamtinių kliūčių 
patiriančių teritorijų plėtrą, tvarią miestų 
plėtrą ir bendruomenės inicijuotą vietos 
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plėtrą pagal veiksmų programą;

Or. en

Pakeitimas 1528
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) veiksmų, kuriais stiprinami valstybės 
narės institucijų ir paramos gavėjų 
pajėgumai administruoti ir naudoti fondų 
paramą, įgyvendinimo pažangą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tarpregioninių ir tarpvalstybinių 
veiksmų įgyvendinimo pažangą;

(c) jeigu tinkama, makroregioninių 
strategijų ir jūrų baseinų strategijų ir bet 
kurių kitų tarpregioninių ir tarpvalstybinių 
veiksmų įgyvendinimo pažangą;

Or. en

Pagrindimas

Fondai turėtų būti atidžiai koordinuojami makroregioninėmis strategijomis ir jūrų baseinų 
strategijomis, siekiant užtikrinti pakankamą lėšų paskirstymą iš fondų šioms strategijoms.

Pakeitimas 1530
Richard Seeber
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tarpregioninių ir tarpvalstybinių 
veiksmų įgyvendinimo pažangą;

(c) jeigu tinkama, tarpregioninių ir 
tarpvalstybinių veiksmų įgyvendinimo 
pažangą;

Or. en

Pakeitimas 1531
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) konkrečius veiksmus, kurių imtasi 
siekiant skatinti moterų ir vyrų lygybę, 
užkirsti kelią diskriminacijai, taip pat 
suteikti daugiau galimybių neįgaliems 
asmenims ir apie tai, kokia tvarka buvo 
siekiama užtikrinti, kad veiksmų 
programoje ir veiksmuose būtų 
atsižvelgiama į lyčių aspektą;

(e) konkrečius veiksmus, kurių imtasi 
siekiant skatinti moterų ir vyrų lygybę, 
užkirsti kelią diskriminacijai, taip pat 
suteikti daugiau galimybių neįgaliems 
asmenims ir apie tai, kokia tvarka buvo 
siekiama užtikrinti, kad veiksmų 
programoje ir veiksmuose būtų 
atsižvelgiama į lyčių aspektą, ir konkrečias 
priemones, kurių imtasi siekiant kovoti su 
skurdu ir skatinti pažeidžiamų asmenų 
grupių socialinę įtrauktį;

Or. it

Pakeitimas 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies e a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) veiksmus, kurių imtasi skatinant 
jaunimo lygybę, kad jie gautų su kultūra 
susijusį išsilavinimą, taip pat siekiant, kad 
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jaunuoliai turėtų lygias galimybes 
užsiimti sportu, laisvalaikiu ir atostogauti;

Or. fr

Pakeitimas 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) veiksmus, kurių imtasi tvariam 
vystymuisi skatinti pagal 8 straipsnį;

(f) veiksmus, kurių imtasi tvariam 
vystymuisi skatinti pagal 8 straipsnį, 
veiksmus, kurių imtasi kovai su klimato 
kaita ir prisitaikymui prie jos, taip pat 
veiksmus, kurių imtasi skatinant saugoti 
aplinką, biologinę įvairovę ir ekosistemas;

Or. fr

Pakeitimas 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) veiklos socialinių inovacijų srityje, jei 
tokia veikla vykdoma, įgyvendinimo 
pažangą;

(h) veiklos socialinių inovacijų ir 
socialinės ekonomikos srityse, jei tokia 
veikla vykdoma, įgyvendinimo pažangą;

Or. fr

Pakeitimas 1535
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas 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, įskaitant, kai tinkama, 
panaudotus finansinius išteklius;

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas regionų 
demografiniams sunkumams ir 
specifiniams geografinių vietovių, kurios 
yra labiausiai paveiktos nuolatinių arba 
didelių demografinių ir gamtinių kliūčių, 
skurdo, arba tikslinių grupių, kurios patiria 
didžiausią diskriminavimo arba atskirties 
riziką, poreikiams tenkinti, ypač didelį 
dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, įskaitant, kai tinkama, 
panaudotus finansinius išteklius;

Or. en

Pakeitimas 1536
Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas 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, įskaitant, kai tinkama, 
panaudotus finansinius išteklius;

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas specifiniams geografinių 
vietovių, nuolat susiduriančių su 
didelėmis gamtinėmis ar demografinėmis 
kliūtimis, zonų, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, įskaitant, kai tinkama, 
panaudotus finansinius išteklius;

Or. fr

Pakeitimas 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas 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, įskaitant, kai tinkama,
panaudotus finansinius išteklius;

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas specifiniams geografinių 
vietovių, kurios yra labiausiai paveiktos 
skurdo, arba tikslinių grupių, kurios patiria 
didžiausią diskriminavimo arba socialinės 
atskirties riziką, poreikiams tenkinti, ypač 
didelį dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, įskaitant panaudotus 
finansinius išteklius;

Or. en

Pakeitimas 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas 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, įskaitant, kai tinkama, 
panaudotus finansinius išteklius;

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas 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 neįgalius asmenis, 
įskaitant, kai tinkama, panaudotus 
finansinius išteklius;

Or. xm

Pagrindimas

Neįgalių asmenų įtraukimas sustiprina šią dalį, tačiau ji išlieka suderinama su kitomis šio 
reglamento nuostatomis.



AM\903906LT.doc 53/157 PE491.057v01-00

LT

Pakeitimas 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas 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, įskaitant, kai tinkama, 
panaudotus finansinius išteklius;

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas 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, įskaitant, 
kai tinkama, panaudotus finansinius 
išteklius;

Or. en

Pakeitimas 1540
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas 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, įskaitant, kai tinkama, 
panaudotus finansinius išteklius;

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas 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 moteris, marginalias 
bendruomenes ir neįgaliuosius, įskaitant, 
kai tinkama, panaudotus finansinius 
išteklius;

Or. en

Pakeitimas 1541
Richard Seeber
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) partnerių dalyvavimą įgyvendinant, 
stebint ir vertinant veiksmų programą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1542
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 straipsnio 3 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) Smulkiojo verslo akto Europai 
prioritetų ir principų įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 1543
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 101 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101a straipsnis
Makroregionino bendradarbiavimo tikslo 

įgyvendinimo ataskaitos
1. Iki 2016 m. balandžio 30 d. ir kiekvienų 
paskesnių metų, įskaitant 2022 m., 
balandžio 30 d. valstybių narių, kurios 
įsteigė makroregioninės plėtros fondą, 
grupė Komisijai pateikia metinę ataskaitą, 
kaip nustatyta 44 straipsnio 1 dalyje. 2016 
m. teikiama ataskaita apima 2014 ir 2015 
finansinius metus, taip pat laikotarpį nuo 
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išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios iki 
2013 m. gruodžio 31 d.
2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie:
a) makroregioninės plėtros fondo 
programos įgyvendinimą pagal 44 
straipsnio 2 dalį;
b) makroregioninių projektų ir bendrų 
veiksmų planų rengimo ir įgyvendinimo 
pažangą.
3. 2017 ir 2019 m. teikiamose metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose pateikiama ir 
įvertinama informacija, nurodyta 44 
straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir 2 dalyje 
nurodyta informacija, taip pat pateikiama 
informacija apie:
c) makroregioninės plėtros integruoto 
metodo įgyvendinimo pagal 
makroregioninės plėtros fondo programą 
pažangą;
d) veiksmų, kuriais stiprinami valstybės 
narės institucijų ir paramos gavėjų 
pajėgumai administruoti ir naudoti fondų 
paramą, įgyvendinimo pažangą;
e) tarpregioninių ir tarpvalstybinių 
veiksmų įgyvendinimo pažangą;
f) vertinimo plano įgyvendinimo pažangą 
ir paskesnius veiksmus, kurių imtasi dėl 
per vertinimą nustatytų faktų;
g) konkrečius veiksmus, kurių imtasi 
siekiant skatinti moterų ir vyrų lygybę, 
užkirsti kelią diskriminacijai, taip pat 
suteikti daugiau galimybių neįgaliems 
asmenims, ir apie tai, kokia tvarka buvo 
siekiama užtikrinti, kad makroregioninės 
plėtros fondo programoje ir veiksmuose 
būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą;
h) veiksmus, kurių imtasi tvariam 
vystymuisi skatinti pagal 8 straipsnį;
i) informavimo apie fondus ir jų viešinimo 
priemonių rezultatus, pasiektus 
įgyvendinant komunikacijos strategiją;
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j) veiklos socialinių inovacijų srityje, jei 
tokia veikla vykdoma, įgyvendinimo 
pažangą;
k) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas 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, įskaitant, kai 
tinkama, panaudotus finansinius 
išteklius;
l) partnerių dalyvavimą įgyvendinant, 
stebint ir vertinant makroregioninės 
plėtros fondo programą.
4. Metinė ir galutinė įgyvendinimo 
ataskaitos rengiamos pagal Komisijos 
įgyvendinimo aktuose patvirtintus 
pavyzdžius. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 143 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus dėl Bendrosios strateginės programos inovacijų dalies ir į tikrą 
makroregionų bendradarbiavimą, kuris pagrįstas valstybių narių, kurios susitaria įkurti 
makroregioninės plėtros fondą arba kurios prisijungia prie susitarimo įsteigti 
makroregioninės plėtros fondą, dialogu ir bendru sutarimu.

Pakeitimas 1544
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 102 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

102 straipsnis Išbraukta.
Finansinių duomenų teikimas
1. Iki sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 
31 d. ir spalio 31 d. vadovaujančioji 
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institucija elektroniniu būdu Komisijai 
stebėsenos tikslais apie kiekvieną veiksmų 
programą pateikia šiuos duomenis pagal 
prioritetines kryptis:
(a) visas ir viešąsias tinkamas finansuoti 
veiksmų sąnaudas ir paramai atrinktų 
veiksmų skaičių;
(b) visas ir viešąsias tinkamas finansuoti 
sąnaudas pagal sutartis arba kitus 
teisinius įsipareigojimus, kuriuos 
paramos gavėjai yra prisiėmę, kad 
įgyvendintų paramai atrinktą veiksmą;
(c) visas paramos gavėjų vadovaujančiajai 
institucijai deklaruotas tinkamas 
finansuoti išlaidas.
2. Sausio 31 d. pateikiami duomenys taip 
pat skirstomi pagal intervencijos 
kategorijas. Šie duomenys laikomi 
atitinkančiais 44 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus finansinių duomenų pateikimo 
reikalavimus.
3. Kartu su sausio 31 d. ir liepos 31 d. 
pateikiamais duomenimis pateikiama 
prognozė, kokią sumą valstybės narės 
numato nurodyti einamųjų finansinių 
metų ir ateinančių finansinių metų 
mokėjimo paraiškose.
4. Pagal šį straipsnį teikiamų duomenų 
laikotarpio pabaiga yra mėnesio, einančio 
prieš duomenų pateikimo mėnesį, 
pabaiga.

Or. de

Pagrindimas

Lyginant su dabartiniu programavimo laikotarpiu buvo stipriai sugriežtinti reikalavimai 
pateikti dokumentus, tiek apimties, tiek dažnumo atžvilgiu. Tokiai pareigai įgyvendinti reikia 
pernelyg daug išteklių ir ji kenkia įgyvendinamų programų turiniui.

Pakeitimas 1545
Richard Seeber
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 102 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 
31 d. ir spalio 31 d. vadovaujančioji 
institucija elektroniniu būdu Komisijai 
stebėsenos tikslais apie kiekvieną veiksmų 
programą pateikia šiuos duomenis pagal 
prioritetines kryptis:

Išbraukta.

(a) visas ir viešąsias tinkamas finansuoti 
veiksmų sąnaudas ir paramai atrinktų 
veiksmų skaičių;
(b) visas ir viešąsias tinkamas finansuoti 
sąnaudas pagal sutartis arba kitus 
teisinius įsipareigojimus, kuriuos 
paramos gavėjai yra prisiėmę, kad 
įgyvendintų paramai atrinktą veiksmą;
(c) visas paramos gavėjų vadovaujančiajai 
institucijai deklaruotas tinkamas 
finansuoti išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 102 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 
31 d. ir spalio 31 d. vadovaujančioji 
institucija elektroniniu būdu Komisijai 
stebėsenos tikslais apie kiekvieną veiksmų 
programą pateikia šiuos duomenis pagal 
prioritetines kryptis:

1. Iki sausio 31 d., ir liepos 31 d. 
vadovaujančioji institucija elektroniniu 
būdu Komisijai stebėsenos tikslais apie 
kiekvieną veiksmų programą pateikia šiuos 
duomenis pagal prioritetines kryptis:

Or. en



AM\903906LT.doc 59/157 PE491.057v01-00

LT

Pakeitimas 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 102 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 
31 d. ir spalio 31 d. vadovaujančioji 
institucija elektroniniu būdu Komisijai 
stebėsenos tikslais apie kiekvieną veiksmų 
programą pateikia šiuos duomenis pagal 
prioritetines kryptis:

1. Iki sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 
31 d. ir spalio 31 d. vadovaujančioji 
institucija elektroniniu būdu Komisijai 
stebėsenos tikslais apie kiekvieną veiksmų 
arba makroregioninės plėtros fondo 
programą pateikia šiuos duomenis pagal 
prioritetines kryptis:

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1548
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 102 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 
31 d. ir spalio 31 d. vadovaujančioji 
institucija elektroniniu būdu Komisijai 
stebėsenos tikslais apie kiekvieną veiksmų 
programą pateikia šiuos duomenis pagal 
prioritetines kryptis:

1. Iki balandžio 30 d. ir spalio 31 d. 
vadovaujančioji institucija elektroniniu 
būdu Komisijai stebėsenos tikslais apie 
kiekvieną veiksmų programą pateikia šiuos 
duomenis pagal prioritetines kryptis:

Or. de

Pagrindimas

Siekiant sumažinti administracinę naštą ir dėmesys sutelkti į įgyvendinamų projektų turinį, 
finansinių duomenų teikimas turėtų labiau priklausyti nuo proporcingumo principo.
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Pakeitimas 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 102 straipsnis 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 
31 d. ir spalio 31 d. vadovaujančioji 
institucija elektroniniu būdu Komisijai 
stebėsenos tikslais apie kiekvieną veiksmų 
programą pateikia šiuos duomenis pagal 
prioritetines kryptis:

1. Iki sausio 31 d. ir liepos 31 d. 
vadovaujančioji institucija elektroniniu 
būdu Komisijai stebėsenos tikslais apie 
kiekvieną veiksmų programą pateikia šiuos 
duomenis pagal prioritetines kryptis:

Or. fr

Pakeitimas 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 102 straipsnis 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visas ir viešąsias tinkamas finansuoti 
sąnaudas pagal sutartis arba kitus 
teisinius įsipareigojimus, kuriuos 
paramos gavėjai yra prisiėmę, kad 
įgyvendintų paramai atrinktą veiksmą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1551
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 102 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sausio 31 d. pateikiami duomenys taip 
pat skirstomi pagal intervencijos 
kategorijas. Šie duomenys laikomi 
atitinkančiais 44 straipsnio 2 dalyje 

Išbraukta.
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nurodytus finansinių duomenų pateikimo 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 1552
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 102 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sausio 31 d. pateikiami duomenys taip 
pat skirstomi pagal intervencijos 
kategorijas. Šie duomenys laikomi 
atitinkančiais 44 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus finansinių duomenų pateikimo 
reikalavimus.

2. Balandžio 30 d. pateikiami duomenys 
taip pat skirstomi pagal intervencijos 
kategorijas. Šie duomenys laikomi 
atitinkančiais 44 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus finansinių duomenų pateikimo 
reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant sumažinti administracinę naštą ir dėmesys sutelkti į įgyvendinamų projektų turinį, 
finansinių duomenų teikimas turėtų labiau priklausyti nuo proporcingumo principo.

Pakeitimas 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 102 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kartu su sausio 31 d. ir liepos 31 d. 
pateikiamais duomenimis pateikiama 
prognozė, kokią sumą valstybės narės 
numato nurodyti einamųjų finansinių 
metų ir ateinančių finansinių metų 
mokėjimo paraiškose.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1554
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 102 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kartu su sausio 31 d. ir liepos 31 d.
pateikiamais duomenimis pateikiama 
prognozė, kokią sumą valstybės narės 
numato nurodyti einamųjų finansinių metų 
ir ateinančių finansinių metų mokėjimo 
paraiškose.

3. Kartu su balandžio 30 d. pateikiamais 
duomenimis pateikiama prognozė, kokią 
sumą valstybės narės numato nurodyti 
einamųjų finansinių metų ir ateinančių 
finansinių metų mokėjimo paraiškose.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant sumažinti administracinę naštą ir dėmesys sutelkti į įgyvendinamų projektų turinį, 
finansinių duomenų teikimas turėtų labiau priklausyti nuo proporcingumo principo.

Pakeitimas 1555
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 102 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal šį straipsnį teikiamų duomenų 
laikotarpio pabaiga yra mėnesio, einančio 
prieš duomenų pateikimo mėnesį, 
pabaiga.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 102 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kartu su sausio 31 d. ir liepos 31 d. 
pateikiamais duomenimis pateikiama 
prognozė, kokią sumą valstybės narės 
numato nurodyti einamųjų finansinių metų 
ir ateinančių finansinių metų mokėjimo 
paraiškose.

3. Kartu su sausio 31 d. ir liepos 31 d. 
pateikiamais duomenimis pateikiama 
prognozė, kokią sumą valstybės narės arba 
valstybių narių, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, grupė 
numato nurodyti einamųjų finansinių metų 
ir ateinančių finansinių metų mokėjimo 
paraiškose.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 103 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Sutarties 175 straipsnį teikiamoje 
Komisijos ataskaitoje pateikiama:

1. Pagal Sutarties 175 straipsnį teikiamoje 
Komisijos ataskaitoje visų pirma 
pateikiama:

Or. en

Pakeitimas 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 103 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus ataskaitoje taip pat pateikiami 
pasiūlymai dėl priemonių ir politikos 
krypčių, kurios turėtų būti priimtos 
siekiant didinti ekonominę, socialinę ir 
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teritorinę sanglaudą ir įgyvendinti 
Sąjungos prioritetus.

Or. en

Pakeitimas 1559
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 104 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaujančioji institucija parengia 
kiekvienos veiksmų programos vertinimo 
planą. Vertinimo planas stebėsenos 
komitetui pateikiamas per pirmą posėdį. 
Jeigu stebėsenos komitetas sudaromas 
daugiau negu vienai veiksmų programai, 
vertinimo planas gali būti parengtas visoms 
atitinkamoms veiksmų programoms.

1. Vadovaujančioji institucija parengia 
kiekvienos veiksmų arba makroregioninės 
plėtros fondo programos vertinimo planą. 
Vertinimo planas stebėsenos komitetui 
pateikiamas per pirmą posėdį. Jeigu 
stebėsenos komitetas sudaromas daugiau 
negu vienai veiksmų programai, vertinimo 
planas gali būti parengtas visoms 
atitinkamoms veiksmų programoms.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1560
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 104 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaujančioji institucija parengia 
kiekvienos veiksmų programos vertinimo 
planą. Vertinimo planas stebėsenos 
komitetui pateikiamas per pirmą posėdį. 
Jeigu stebėsenos komitetas sudaromas 
daugiau negu vienai veiksmų programai, 
vertinimo planas gali būti parengtas visoms 

1. Vadovaujančioji institucija parengia 
kiekvienos veiksmų programos vertinimo 
planą. Vertinimo planas pateikiamas su 
pirmąja įgyvendinimo ataskaita. Jeigu 
stebėsenos komitetas sudaromas daugiau 
negu vienai veiksmų programai, vertinimo 
planas gali būti parengtas visoms 
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atitinkamoms veiksmų programoms. atitinkamoms veiksmų programoms.

Or. en

Pakeitimas 1561
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 104 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
vadovaujančiosios institucijos Komisijai 
pateikia kiekvienos programos ataskaitą, 
kurioje apibendrina faktus, nustatytus per 
vertinimus, įskaitant programų 
pagrindinių našumo ir rezultatų rodiklių 
vertinimus, atliktus per programavimo 
laikotarpį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 104 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
vadovaujančiosios institucijos Komisijai 
pateikia kiekvienos programos ataskaitą, 
kurioje apibendrina faktus, nustatytus per 
vertinimus, įskaitant programų pagrindinių 
našumo ir rezultatų rodiklių vertinimus, 
atliktus per programavimo laikotarpį.

2. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
vadovaujančiosios institucijos Komisijai 
pateikia kiekvienos programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos 
ataskaitą, kurioje apibendrina faktus, 
nustatytus per vertinimus, įskaitant 
programų arba makroregioninės plėtros 
fondų programos pagrindinių našumo ir 
rezultatų rodiklių vertinimus, atliktus per 
programavimo laikotarpį.

Or. sk
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1563
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 104 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija atlieka ex post vertinimus 
glaudžiai bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir 
vadovaujančiosiomis institucijomis.

3. Komisija atlieka ex post vertinimus 
glaudžiai bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis arba valstybių narių, 
kurios įsteigė makroregioninės plėtros 
fondą, grupei ir vadovaujančiosiomis 
institucijomis.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 105 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ir vadovaujančiosios 
institucijos yra atsakingos už šiuos 
dalykus:

1. Valstybės narės arba valstybių narių, 
kurios įsteigė makroregioninės plėtros 
fondą, grupei ir vadovaujančiosios 
institucijos yra atsakingos už šiuos 
dalykus:

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.
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Pakeitimas 1565
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 105 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) už užtikrinimą, kad būtų sukurta viena 
bendra interneto svetainė arba portalas, kur 
būtų skelbiama informacija apie visas tos 
valstybės narės veiksmų programas ir 
galimybę jomis naudotis;

(a) už užtikrinimą, kad būtų sukurta viena 
bendra interneto svetainė arba portalas, kur 
būtų skelbiama informacija apie visas tos 
valstybės narės veiksmų programas arba tų 
regionų makroregioninės plėtros fondo 
programas ir galimybę jomis naudotis;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1566
Irrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 105 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) už užtikrinimą, kad būtų sukurta viena 
bendra interneto svetainė arba portalas, kur 
būtų skelbiama informacija apie visas tos 
valstybės narės veiksmų programas ir 
galimybę jomis naudotis;

(a) už užtikrinimą, kad būtų sukurta viena 
bendra interneto svetainė arba portalas, kur 
būtų skelbiama informacija apie visas tos 
valstybės narės veiksmų programas ir 
galimybę jomis naudotis, įskaitant 
programavimo dokumentus, pastabas, 
gautus iš visuomenės ir partnerių, ir kaip 
į juos atsižvelgta (įskaitant pagrindimą 
atsisakymo atveju);

Or. en
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Pakeitimas 1567
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 105 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) už tai, kad galimi paramos gavėjai būtų 
informuojami apie finansavimo pagal 
veiksmų programas galimybes;

(b) už tai, kad galimi paramos gavėjai būtų 
informuojami apie finansavimo pagal 
veiksmų programas arba makroregioninės 
plėtros fondų programų galimybes;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1568
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 105 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) už tai, kad įgyvendinant informavimo ir 
komunikacijos veiksmus, susijusius su 
partnerystės sutarčių, veiksmų programų ir 
veiksmų rezultatais ir poveikiu, Sąjungos 
piliečiai būtų informuojami apie 
sanglaudos politikos ir fondų vaidmenį ir 
pasiekimus.

(c) už tai, kad įgyvendinant informavimo ir 
komunikacijos veiksmus, susijusius su 
partnerystės sutarčių, veiksmų programų 
arba makroregioninės plėtros fondų 
programų ir veiksmų rezultatais ir 
poveikiu, Sąjungos piliečiai būtų 
informuojami apie sanglaudos politikos ir 
fondų vaidmenį ir pasiekimus.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1569
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 105 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Visuomenės informavimas apie 
orientacinius programavimo 
tvarkaraščius ir apie visas numatomas 
visų partnerystės susitarimo ir programų 
rengimo etapų viešas konsultacijas;

Or. en

Pakeitimas 1570
Irrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 105 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) visuomenės informavimą apie 
numatomą programavimo tvarkaraštį ir 
numatomą laiko apskaičiavimą ir visų 
susijusių viešų konsultacijų formą nuo 
partnerystės susitarimų rengimo pradžios 
ir šio tvarkaraščio atnaujinimą mažiausiai 
kas tris mėnesius.

Or. en

Pakeitimas 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 105 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. ES institucijos ir konsultacinės 
tarnybos organizuoja geresnio 
konsultavimo akcijas siekiant paaiškinti, 
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kaip veikia sanglaudos politika.

Or. en

Pakeitimas 1572
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 105 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Visuomenės informavimą apie 
numatomą programavimo tvarkaraštį ir 
numatomą laiko apskaičiavimą ir visų 
susijusių viešų konsultacijų formą nuo 
nacionalinės reformos strategijų, kurios 
sudaro partnerystės susitarimų pagrindą, 
rengimo pradžios ir šio tvarkaraščio 
atnaujinimą mažiausiai kas du mėnesius.

Or. en

Pakeitimas 1573
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 105 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Informavimo renginius gali 
organizuoti Europos Sąjungos institucijos 
ir patariamieji organai siekiant paaiškinti, 
kaip veikia sanglaudos politika ir kokia 
yra jos nauda ES.

Or. it

Pakeitimas 1574
Monika Smolková, Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 105 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad užtikrintų fondų paramos skaidrumą, 
valstybės narės sudaro ir pildo veiksmų 
pagal veiksmų programas ir fondus sąrašą 
CSV arba XML formatais, jį skelbia 
vienoje bendroje interneto svetainėje arba 
portale, kur pateikiamas visų tos valstybės 
narės veiksmų programų sąrašas ir 
santrauka.

Kad užtikrintų fondų paramos skaidrumą, 
valstybės narės arba valstybių narių, 
kurios įsteigė makroregioninės plėtros 
fondą, grupė sudaro ir pildo veiksmų pagal 
veiksmų programas arba makroregioninės 
plėtros fondo programą ir fondus sąrašą 
CSV arba XML formatais, jį skelbia 
vienoje bendroje interneto svetainėje arba 
portale, kur pateikiamas visų tos valstybės 
narės veiksmų programų arba 
makroregioninės plėtros fondo programų
sąrašas ir santrauka.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1575
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 105 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Toje pačioje interneto svetainėje 
valstybės narės skelbia programavimo dėl 
viešų konsultacijų dokumentus ir iš 
visuomenės, įskaitant partnerius, gautas 
pastabas bei komentarus ir atsiliepimus 
apie pastabas ir komentarus, įskaitant 
pagrindimą atmetimo atveju.

Or. en

Pakeitimas 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 105 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmų sąrašas atnaujinamas ne rečiau 
kaip kas tris mėnesius.

Veiksmų sąrašas atnaujinamas ne rečiau 
kaip kas šešis mėnesius.

Or. en

Pakeitimas 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 106 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujančioji institucija parengia 
kiekvienos veiksmų programos 
komunikacijos strategiją. Kelioms veiksmų 
programoms gali būti parengta bendra 
komunikacijos strategija.

Vadovaujančioji institucija parengia 
kiekvienos veiksmų programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos 
komunikacijos strategiją. Kelioms veiksmų 
programoms gali būti parengta bendra 
komunikacijos strategija.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1578
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 106 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į komunikacijos strategiją įtraukiamos V 
priede nurodytos sudedamosios dalys ir
kasmet atnaujinama informacija, nurodant 
išsamius planuojamos informavimo ir 

Į komunikacijos strategiją įtraukiamos V 
priede nurodytos sudedamosios dalys ir
informacija, nurodant išsamius 
planuojamos informavimo ir viešinimo 



AM\903906LT.doc 73/157 PE491.057v01-00

LT

viešinimo veiklos duomenis. veiklos duomenis.

Or. en

Pakeitimas 1579
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 106 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komunikacijos strategija aptariama ir 
tvirtinama per pirmą stebėsenos komiteto 
posėdį po to, kai patvirtinama veiksmų 
programa.

Komunikacijos strategija aptariama ir 
tvirtinama per pirmą stebėsenos komiteto 
posėdį po to, kai patvirtinama veiksmų 
programa arba makroregioninės plėtros 
fondo programa.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1580
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 106 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visus komunikacijos strategijos pakeitimus 
aptaria ir tvirtina stebėsenos komitetas.

Visus komunikacijos strategijos pakeitimus
aptaria stebėsenos komitetas.

Or. en

Pakeitimas 1581
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 106 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaujančioji institucija kiekvienos 
veiksmų programos stebėsenos komitetą 
bet kartą per metus informuoja apie 
komunikacijos strategijos įgyvendinimo 
pažangą ir rezultatų vertinimą.

3. Vadovaujančioji institucija kiekvienos 
veiksmų programos arba makroregioninės 
plėtros fondo programos stebėsenos 
komitetą bet kartą per metus informuoja 
apie komunikacijos strategijos 
įgyvendinimo pažangą ir rezultatų 
vertinimą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1582
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 106 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaujančioji institucija kiekvienos 
veiksmų programos stebėsenos komitetą 
bet kartą per metus informuoja apie 
komunikacijos strategijos įgyvendinimo 
pažangą ir rezultatų vertinimą.

3. Vadovaujančioji institucija kiekvienos 
veiksmų programos stebėsenos komitetą 
bet kartą per metus informuoja apie 
komunikacijos strategijos įgyvendinimo 
pažangą.

Or. en

Pakeitimas 1583
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 107 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

107 straipsnis Išbraukta.
Už informavimą ir komunikaciją 
atsakingi pareigūnai ir jų tinklai
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1. Kiekviena valstybė narė paskiria už 
informavimą ir komunikaciją atsakingą 
pareigūną, kuris koordinuoja 
informavimo ir komunikacijos veiksmus, 
susijusius su vienu arba keliais fondais, ir 
atitinkamai informuoja Komisiją.
2. Už informavimą ir komunikaciją 
atsakingas pareigūnas koordinuoja 
nacionalinį už komunikaciją, susijusią su 
fondais, atsakingų asmenų tinklą, 
įskaitant atitinkamas Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programas, ir jam 
pirmininkauja, taip pat koordinuoja V 
priede nurodytos vienos bendros interneto 
svetainės arba portalo kūrimą ir prievolės 
teikti komunikacijos priemonių, kurių 
imtasi nacionaliniu lygmeniu, apžvalgą, 
vykdymą.
3. Kiekviena vadovaujančioji institucija 
paskiria po vieną asmenį, atsakingą už 
informavimą ir komunikaciją veiksmų 
programos lygmeniu, ir apie paskirtus 
asmenis praneša Komisijai.
4. Komisija sukuria Sąjungos tinklus, 
kurių narius paskiria valstybės narės ir 
vadovaujančiosios institucijos, siekdama 
užtikrinti, kad būtų keičiamasi 
komunikacijos strategijų įgyvendinimo 
rezultatų duomenimis, patirtimi 
įgyvendinant informavimo ir 
komunikacijos priemones ir kita gerąja 
patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 1584
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 107 straipsnis 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria už 
informavimą ir komunikaciją atsakingą 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria už 
informavimą ir komunikaciją atsakingą 
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pareigūną, kuris koordinuoja informavimo 
ir komunikacijos veiksmus, susijusius su 
vienu arba keliais fondais, ir atitinkamai 
informuoja Komisiją.

pareigūną, kuris kartu su atitinkamo 
lygmens partneriais koordinuoja 
informavimo ir komunikacijos veiksmus, 
susijusius su vienu arba keliais fondais, ir 
atitinkamai informuoja Komisiją.

Or. en

Pakeitimas 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria už 
informavimą ir komunikaciją atsakingą 
pareigūną, kuris koordinuoja informavimo 
ir komunikacijos veiksmus, susijusius su 
vienu arba keliais fondais, ir atitinkamai 
informuoja Komisiją.

1. Kiekviena valstybė narė arba kiekviena 
valstybių narių, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, grupė 
paskiria už informavimą ir komunikaciją 
atsakingą pareigūną, kuris koordinuoja 
informavimo ir komunikacijos veiksmus, 
susijusius su vienu arba keliais fondais, ir 
atitinkamai informuoja Komisiją.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1586
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 107 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už informavimą ir komunikaciją 
atsakingas pareigūnas koordinuoja 
nacionalinį už komunikaciją, susijusią su 
fondais, atsakingų asmenų tinklą, įskaitant 
atitinkamas Europos teritorinio 

2. Už informavimą ir komunikaciją 
atsakingas pareigūnas koordinuoja 
nacionalinį už komunikaciją, susijusią su 
fondais, atsakingų asmenų tinklą, įskaitant 
atitinkamas Europos teritorinio 
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bendradarbiavimo programas, ir jam 
pirmininkauja, taip pat koordinuoja V 
priede nurodytos vienos bendros interneto 
svetainės arba portalo kūrimą ir prievolės 
teikti komunikacijos priemonių, kurių 
imtasi nacionaliniu lygmeniu, apžvalgą, 
vykdymą.

bendradarbiavimo programas, ir jam 
pirmininkauja, taip pat koordinuoja V 
priede nurodytos vienos bendros interneto 
svetainės arba portalo kūrimą ir prievolės 
teikti komunikacijos priemonių, kurių 
imtasi nacionaliniu lygmeniu, apžvalgą, 
vykdymą. Už informavimą ir 
komunikaciją atsakingas pareigūnas 
koordinuoja makroregioninį už 
komunikaciją, susijusią su fondais, 
atsakingų asmenų tinklą, ir jam 
pirmininkauja, taip pat koordinuoja V 
priede nurodytos interneto svetainės arba 
portalo kūrimą ir priežiūrą ir prievolės 
teikti komunikacijos priemonių, kurių 
imtasi makroregionų lygmeniu, apžvalgą, 
vykdymą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 107 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena vadovaujančioji institucija 
paskiria po vieną asmenį, atsakingą už 
informavimą ir komunikaciją veiksmų 
programos lygmeniu, ir apie paskirtus 
asmenis praneša Komisijai.

3. Kiekviena vadovaujančioji institucija 
paskiria po vieną asmenį, atsakingą už 
informavimą ir komunikaciją veiksmų 
programos arba makroregioninės plėtros 
fondo programos lygmeniu, ir apie 
paskirtus asmenis praneša Komisijai.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.
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Pakeitimas 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 107 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija sukuria Sąjungos tinklus, kurių 
narius paskiria valstybės narės ir 
vadovaujančiosios institucijos, siekdama 
užtikrinti, kad būtų keičiamasi 
komunikacijos strategijų įgyvendinimo 
rezultatų duomenimis, patirtimi 
įgyvendinant informavimo ir 
komunikacijos priemones ir kita gerąja 
patirtimi.

4. Komisija sukuria Sąjungos tinklus, kurių 
narius paskiria valstybės narės ir 
vadovaujančiosios institucijos, siekdama 
užtikrinti, kad būtų keičiamasi
komunikacijos strategijų įgyvendinimo 
rezultatų duomenimis, patirtimi 
įgyvendinant informavimo ir 
komunikacijos priemones ir kita gerąja 
patirtimi.

Visos valdymo institucijos galės naudotis 
informacijos apie ES tinklu „Europe 
Direct“, vykdydamos informavimo ir 
komunikacijos veiklą vietos ir regionų 
lygiu.

Or. it

Pagrindimas

Pakartojama, kad „Europe Direct“ centrai yra svarbi priemonė, kuria naudodamosi 
vadovaujančiosios institucijos gali perduoti informavimo ir komunikacijos veiklą 
struktūriniams fondams.

Pakeitimas 1589
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 107 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija sukuria Sąjungos tinklus, kurių 
narius paskiria valstybės narės ir 
vadovaujančiosios institucijos, siekdama 
užtikrinti, kad būtų keičiamasi 
komunikacijos strategijų įgyvendinimo 
rezultatų duomenimis, patirtimi 

4. Komisija sukuria Sąjungos tinklus, kurių 
narius paskiria valstybės narės, valstybių 
narių grupės, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondus, ir 
vadovaujančiosios institucijos, siekdama 
užtikrinti, kad būtų keičiamasi 
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įgyvendinant informavimo ir 
komunikacijos priemones ir kita gerąja 
patirtimi.

komunikacijos strategijų įgyvendinimo 
rezultatų duomenimis, patirtimi 
įgyvendinant informavimo ir 
komunikacijos priemones ir kita gerąja 
patirtimi.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 109 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Techninė pagalba teikiama kaip vieno 
fondo prioritetinė kryptis pagal veiksmų 
programą arba specialią veiksmų 
programą.

2. Techninė pagalba teikiama kaip 
prioritetinės krypties dalis arba 
prioritetinė kryptis pagal veiksmų 
programą arba specialią veiksmų 
programą.

Or. en

Pakeitimas 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 109 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

109a straipsnis
Valstybių narių, kurios įsteigė 

makroregioninės plėtros fondą, grupės 
techninė pagalba

1. Iš kiekvieno fondo galima finansuoti 
techninės pagalbos veiksmus, kurie 
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tinkami finansuoti pagal bet kurį kitą 
fondą. Fondų paramos suma, skiriama 
techninei pagalbai, negali viršyti 4 proc. 
visų fondų lėšų, skirtų makroregioninės 
plėtros fondų programoms pagal 
kiekvieną makroregioninio 
bendradarbiavimo tikslą, regionų 
kategorijos sumos. Siekiant teikti paramą 
pagal subsidijų programą, kuri skirta 
konkurencingumui ir užimtumui remti, 
techninei pagalbai skiriamų lėšų suma 
didinama dar 6 proc. visoms 
makroregioninės plėtros fondų 
programoms pagal kiekvieną 
makroregioninio bendradarbiavimo, 
tikslą, kategoriją.
2. Techninė pagalba teikiama kaip vieno 
fondo prioritetinė kryptis pagal 
makroregioninės plėtros fondo programą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi. 
Remiantis 2012 m. sausio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis, Europos Sąjunga ir 
valstybės narės turi modernizuoti savo ekonomiką ir didinti konkurencingumą, kad užtikrintų 
tvarų augimą. Europos Sąjunga ir valstybės narės taiko suderinamą ir visa apimantį principą, 
kuriuo suderinamos pažangios investicijos, padedančios išlaikyti fiskalinį konsolidavimą, ir 
struktūrinės priemonės būsimam augimui ir užimtumui užtikrinti.

Pakeitimas 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos sprendime, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, nustatoma 
bendro finansavimo norma ir didžiausia 
galima fondų parama kiekvienai 
prioritetinei krypčiai.

1. Komisijos sprendime, kuriuo 
patvirtinama veiksmų arba 
makroregioninės plėtros fondo programa, 
nustatoma bendro finansavimo norma ir 
didžiausia galima fondų parama kiekvienai 
prioritetinei krypčiai.
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Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos sprendime, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, nustatoma 
bendro finansavimo norma ir didžiausia 
galima fondų parama kiekvienai 
prioritetinei krypčiai.

1. Komisijos sprendime, kuriuo 
patvirtinama veiksmų programa, nustatoma 
bendro finansavimo norma ir didžiausia 
galima kiekvieno fondo parama kiekvienai 
prioritetinei krypčiai.

Or. en

Pakeitimas 1594
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei valstybė turi taip pat skirti lėšų, jos 
gali būti skiriamos ir iš privataus kapitalo.

Or. de

Pakeitimas 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą Komisijos 
sprendimai, paskelbti 1 ir 2 dalyse, yra 
įgyvendinami veiksmų programos 
lygmeniu, o ne kiekvienai prioritetinei 
krypčiai atskirai.

Or. fr

Pakeitimas 1596
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip:

Pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma iš 
esmės, t. y. išskyrus pagrįstus atvejus, 
susitarus su Europos Komisija, negali būti 
didesnė kaip:

Or. de

Pagrindimas

Daugeliu atvejų paramos suteikti negalima, nes kai kurios vietos valdžios įstaigos negali 
skirti savo finansinio įnašo. Todėl reikia suteikti galimybę taikyti lankstesnes taisykles, 
konkrečiu atveju suderinus su Europos Komisija.

Pakeitimas 1597
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip:

Pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma iš 
esmės negali būti didesnė kaip:

Or. de

Pakeitimas 1598
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sanglaudos fondui – 85 proc., (a) Sanglaudos fondui – 75 proc.,

Or. en

Pagrindimas

Didžiausia Sanglaudos fondo bendro finansavimo norma turėtų būti apribota 75 proc. 
Finansavimas iš tiesų iš savų išteklių yra geriausia regionų ir valstybės narės įsipareigojimo 
siekti sanglaudos politikos kokybės ir veiklos rezultatų bei patikimo finansų valdymo 
garantija.

Pakeitimas 1599
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) valstybių narių, kurių 2007–2009 m. 
laikotarpiu BVP vienam gyventojui 
vidurkis buvo mažesnis kaip 85 proc. ES-
27 vidurkio tuo laikotarpiu, mažiau 
išsivysčiusiems regionams, ir atokiausiems 
regionams – 85 proc.,

(b) valstybių narių, kurių 2007–2009 m. 
laikotarpiu BVP vienam gyventojui 
vidurkis buvo mažesnis kaip 75 proc. ES-
27 vidurkio tuo laikotarpiu, mažiau 
išsivysčiusiems regionams, ir atokiausiems 
regionams – 85 proc.,
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Or. en

Pagrindimas

Didžiausia bendro finansavimo norma turėtų būti apribota iki 75 proc. Finansavimas iš tiesų 
iš savų išteklių yra geriausia regionų ir valstybės narės įsipareigojimo siekti sanglaudos 
politikos kokybės ir veiklos rezultatų bei patikimo finansų valdymo garantija.

Pakeitimas 1600
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, išskyrus nurodytus b punkte, 
2014 m. sausio 1 d. atitinkantiems 
Sanglaudos fondo pereinamojo laikotarpio 
tvarkos taikymo kriterijus, – 80 proc.,

(c) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, išskyrus nurodytus b punkte, 
2014 m. sausio 1 d. atitinkantiems 
Sanglaudos fondo pereinamojo laikotarpio 
tvarkos taikymo kriterijus, – 75 proc.,

Or. en

Pagrindimas

Didžiausia bendro finansavimo norma turėtų būti apribota iki 75 proc. Finansavimas iš tiesų 
iš savų išteklių yra geriausia regionų ir valstybės narės įsipareigojimo siekti sanglaudos 
politikos kokybės ir veiklos rezultatų bei patikimo finansų valdymo garantija.

Pakeitimas 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, išskyrus nurodytus b ir c 
punktuose, ir visiems regionams, kurių 
BVP vienam gyventojui 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo mažesnis kaip 75 proc. 
ES-25 vidurkio atitinkamu laikotarpiu, 

Išbraukta.
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tačiau kurių BVP vienam gyventojui 
padidėjo iki daugiau kaip 75 proc. ES-27 
vidurkio, – 75 proc.,

Or. en

Pakeitimas 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, išskyrus nurodytus b ir c 
punktuose, ir visiems regionams, 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, – 75 proc.,

(d) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, išskyrus nurodytus b ir c 
punktuose, ir visiems regionams, 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, taip pat regionams, kuriems 
parama skiriama pagal konvergencijos 
programas ir kuriems 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo laipsniškai 
nutraukiamas paramos teikimas, –
75 proc.,

Or. de

Pakeitimas 1603
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, išskyrus nurodytus b ir c 
punktuose, ir visiems regionams, kurių 
BVP vienam gyventojui 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo mažesnis kaip 75 proc. 

(d) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, išskyrus nurodytus b ir c 
punktuose, ir visiems regionams, kuriems 
2007–2013 m. laikotarpiu skirta parama 
pagal konvergencijos programą, įskaitant 



PE491.057v01-00 86/157 AM\903906LT.doc

LT

ES-25 vidurkio atitinkamu laikotarpiu, 
tačiau kurių BVP vienam gyventojui 
padidėjo iki daugiau kaip 75 proc. ES-27 
vidurkio, – 75 proc.,

regionus, kuriems paramos teikimas 
laipsniškai nutraukiamas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 
8 straipsnio 1 dalį, ir kurių BVP vienam 
gyventojui padidėjo iki daugiau kaip 
75 proc. ES-27 vidurkio, – 75 proc.,

Or. de

Pagrindimas

Um keine zerrissene Förderkulisse mit verschiedenen Kofinanzierungssätzen innerhalb eines 
Operationellen Programmes zu haben, müssen die Kofinanzierungssätze vereinheitlicht 
werden. Die Phasing Out Regionen sollten dementsprechend mit den ireren Regionen, die 
unter dem Konvergenzziel gefördert werden, gleichbehirelt werden. Die Anpassungen des 
Sicherheitsnetzes ergeben sich auch aus den Änderungsanträgen zu Erwägungsgrund 54 und 
Art. 84. Bei Beibehaltung des Textes würden verschiedene Regionen innerhalb eines 
Bundeslires bzw. eines Operationellen Programmes verschiedene Kofinanzierungsraten 
haben.

Pakeitimas 1604
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, išskyrus nurodytus b ir c 
punktuose, ir visiems regionams, 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, – 75 proc.,

(d) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, išskyrus nurodytus b ir c 
punktuose, ir visiems regionams, 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, – 75 proc., ir regionams, kurie 
atitiko finansavimo kriterijus pagal 
pereinamojo laikotarpio paramą pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 
straipsnio 1 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 1605
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, išskyrus nurodytus b ir c 
punktuose, ir visiems regionams, 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, – 75 proc.,

(d) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams, išskyrus nurodytus b ir c 
punktuose, ir visiems regionams, kurie 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo remiami 
pagal konvergencijos programą ir kurių 
BVP vienam gyventojui padidėjo iki 
daugiau kaip 75 proc. ES 27 šalių vidurkio, 
– 75 proc.,

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pereinamojo laikotarpio regionams, 
išskyrus nurodytus d punkte, – 60 proc.,

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1607
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrįstais atskirais atvejais pagal 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą įgyvendinamų veiklos 
programų kiekvienos prioritetinės krypties 
bendro finansavimo norma, susitarus su 
Europos Komisija, gali būti padidinta.

Or. de

Pakeitimas 1608
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc.

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų bendro finansavimo 
norma negali būti didesnė kaip 85 proc. 
Pagal Europos Sąjungos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą veiksmų 
programos, kai bent vienas jų dalyvis 
priklauso valstybei narei, kurios vidutinis 
BVP vienam gyventojui 2001–2003 m. 
laikotarpiu buvo mažiau negu 85 proc. to 
paties laikotarpio ES 25 vidurkio, ERPF 
įnašas neviršija 85 proc. reikalavimus 
atitinkančių išlaidų. Visų kitų veiksmų 
programų atveju ERPF įnašas neviršija 
75 proc. ERPF iš dalies finansuojamų 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. 
Pagalba iš fondų kiekvienos prioritetinės 
krypties lygmeniu nustatyta užtikrinant 
suderinamumą su didžiausia galima 
pagalbos iš fondų suma ir didžiausiu 
kiekvienos veiksmų programos lygmeniu 
nustatytu fondo įnašo norma.

Or. pt
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Pakeitimas 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc.

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 85 proc.

Or. en

Pakeitimas 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc.

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų bendro finansavimo 
norma negali būti didesnė kaip 75 proc. 
Mažiau išsivysčiusiems regionams skirtų 
programų bendro finansavimo norma gali 
būti padidinta papildomais 10 proc. (iki 85 
proc.).

Or. en

Pakeitimas 1611
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Europos teritorinio Pagal Europos teritorinio 
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bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc.

bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 85 proc.

Or. en

Pakeitimas 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Irrey Kovatchev

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc.

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 85 proc.

Or. en

Pakeitimas 1613
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc.

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 85 proc.

Or. en

Pakeitimas 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Ferniro López Aguilar, María 
Irigoyen Pérez
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc., išskyrus mažiau 
išsivysčiusius regionus, kaip nustatyta 
82 straipsnio 2 dalies a punkte, ir 
atokiausius regionus, kaip nustatyta 
Sutarties 349 straipsnyje, kuriems 
finansavimo norma negali būti didesnė 
nei 85 proc.

Or. fr

Pakeitimas 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc.

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc. Atokiausiems 
regionams taikoma norma negali būti 
didesnė kaip 85 proc.

Or. es

Pakeitimas 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc.

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų bendro finansavimo 
norma negali būti didesnė kaip 75 proc.

Or. fr

Pakeitimas 1617
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc.

Pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą įgyvendinamų 
veiksmų programų kiekvienos prioritetinės 
krypties bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 75 proc. Su atokiausiais 
regionais susijusių programų atveju 
bendro finansavimo norma neviršija 85 
proc.

Or. pt

Pagrindimas

Dėl atokiausių regionų ekonominių ir socialinių sąlygų, kurios aiškiai nustatytos Sutarties 
349 straipsnyje, jie turėtų gauti 10 proc. didesnį finansavimą negu kiti ES regionai.

Pakeitimas 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Papildomų lėšų pagal 84 straipsnio 1 
dalies e punktą bendro finansavimo 

Išbraukta.
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norma negali būti didesnė kaip 50 proc.
Tokia bendro finansavimo norma taip pat 
taikoma papildomoms lėšoms pagal
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [ETB 
reglamentas] 4 straipsnio 2 dalį.

Or. fr

Pakeitimas 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Papildomų lėšų pagal 84 straipsnio 1 dalies 
e punktą bendro finansavimo norma yra
85 proc.

Or. es

Pakeitimas 1620
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Papildomų lėšų pagal 84 straipsnio 1 dalies 
e punktą bendro finansavimo norma negali 
būti didesnė kaip 85 proc.

Or. pt

Pagrindimas

Teisinga standartizuoti konkretaus papildomo bendro finansavimo, kurį gavo mažiau išsivystę 
regionai, pereinamojo laikotarpio regionai ir labiau išsivystę regionai, normą. Be to, šio 
reglamento 110 straipsnio 3 dalies b punkte jau teigiama, kad atokiausių regionų bendro 
finansavimo norma turėtų būti 85 proc., ir vienodai turėtų būti skiriamos įprastos lėšos 
regionams ir konkretiems tikslams skiriamas papildomas finansavimas.



PE491.057v01-00 94/157 AM\903906LT.doc

LT

Pakeitimas 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Didžiausia galima bendro finansavimo 
norma pagal 3 dalį prioritetinės krypties 
lygmeniu padidinama dešimčia procentinių 
punktų, jeigu visa prioritetinė kryptis yra 
įgyvendinama naudojant finansines 
priemones arba bendruomenės inicijuotos
vietos plėtros veiksmais.

5. Didžiausia galima bendro finansavimo 
norma pagal 3 dalį prioritetinės krypties 
lygmeniu padidinama dešimčia procentinių 
punktų, jeigu visa prioritetinė kryptis yra 
įgyvendinama naudojant finansines 
priemones arba teritorines priemones, 
kuriomis remiami vietos plėtros veiksmai 
(ITI, JAP arba CLLD).

Or. en

Pakeitimas 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Didžiausia galima bendro finansavimo 
norma pagal 3 dalį prioritetinės krypties 
lygmeniu padidinama dešimčia procentinių 
punktų, jeigu visa prioritetinė kryptis yra 
įgyvendinama naudojant finansines 
priemones arba bendruomenės inicijuotos 
vietos plėtros veiksmais.

5. Didžiausia galima bendro finansavimo 
norma pagal 3 dalį prioritetinės krypties 
lygmeniu padidinama dešimčia procentinių 
punktų, jeigu 50 proc. išteklių, skiriamų 
investicijų prioritetui, yra įgyvendinama 
naudojant finansines priemones arba 
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 
veiksmais.

Or. es

Pagrindimas

Sąlyga visą prioritetinę kryptį įgyvendinti naudojant finansines priemones, kad būtų taikoma 
dešimčia procentinių punktų padidinta bendro finansavimo norma, galėtų būti didelis 
suvaržymas; reikėtų sušvelninti padėtį nustatant lankstesnį investicijų prioriteto procentą.
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Pakeitimas 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Didžiausia galima bendro finansavimo 
norma pagal 3 dalį prioritetinės krypties 
lygmeniu padidinama dešimčia procentinių 
punktų, jeigu visa prioritetinė kryptis yra 
įgyvendinama naudojant finansines 
priemones arba bendruomenės inicijuotos 
vietos plėtros veiksmais.

5. Didžiausia galima bendro finansavimo 
norma pagal 3 dalį prioritetinės krypties 
lygmeniu padidinama dešimčia procentinių 
punktų, jeigu visa prioritetinė kryptis yra 
įgyvendinama bendruomenės inicijuotos 
vietos plėtros veiksmais.

Or. en

Pakeitimas 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Veiksmų programoje gali būti numatyta 
atskira iki 100 proc. bendrai finansuojama 
prioritetinė kryptis, skirta veiksmams, 
įgyvendinamiems naudojant Sąjungos 
lygmeniu nustatytas ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai Komisijos valdomas finansines 
priemones, remti. Nustačius tokį atskirą 
prioritetą, atitinkamos krypties paramos 
negalima įgyvendinti kitais būdais.

7. Veiksmų programoje gali būti numatyta 
atskira iki 100 proc. bendrai finansuojama 
prioritetinė kryptis, skirta veiksmams, 
įgyvendinamiems naudojant Sąjungos 
lygmeniu nustatytas ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai Komisijos valdomas finansines 
priemones, arba 33 straipsnio 4 dalies b 
punkto ii papunktyje nurodytoms 
įstaigoms, remti. Nustačius tokį atskirą 
prioritetą, atitinkamos krypties paramos 
negalima įgyvendinti kitais būdais.

Or. de

Pagrindimas

Vienodas požiūris, nediskriminavimo principas valstybių narių parengtose finansavimo 
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priemonėse.

Pakeitimas 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Veiksmų programoje gali būti numatyta 
atskira iki 100 proc. bendrai finansuojama 
prioritetinė kryptis, skirta veiksmams, 
įgyvendinamiems naudojant Sąjungos 
lygmeniu nustatytas ir tiesiogiai arba
netiesiogiai Komisijos valdomas finansines 
priemones, remti. Nustačius tokį atskirą 
prioritetą, atitinkamos krypties paramos 
negalima įgyvendinti kitais būdais.

7. Tik 22 a straipsnyje minimais atvejais 
veiksmų programoje gali būti numatyta 
atskira iki 100 proc. bendrai finansuojama 
prioritetinė kryptis, skirta veiksmams, 
įgyvendinamiems naudojant Sąjungos 
lygmeniu nustatytas ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai Komisijos valdomas finansines 
priemones, remti. Nustačius tokį atskirą 
prioritetą, atitinkamos krypties paramos 
negalima įgyvendinti kitais būdais.

Or. en

Pakeitimas 1626
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Veiksmų programoje gali būti numatyta 
atskira iki 100 proc. bendrai finansuojama 
prioritetinė kryptis, skirta veiksmams, 
įgyvendinamiems naudojant Sąjungos 
lygmeniu nustatytas ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai Komisijos valdomas finansines 
priemones, remti. Nustačius tokį atskirą 
prioritetą, atitinkamos krypties paramos 
negalima įgyvendinti kitais būdais.

7. Veiksmų programoje gali būti numatyta 
atskira iki 75 proc. bendrai finansuojama 
prioritetinė kryptis, skirta veiksmams, 
įgyvendinamiems naudojant Sąjungos 
lygmeniu nustatytas ir tiesiogiai arba 
netiesiogiai Komisijos valdomas finansines 
priemones, remti. Nustačius tokį atskirą 
prioritetą, atitinkamos krypties paramos 
negalima įgyvendinti kitais būdais.

Or. en
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Pagrindimas

Didžiausia bendro finansavimo norma turėtų būti apribota iki 75 proc. Finansavimas iš tiesų 
iš savų išteklių yra geriausia regionų ir valstybės narės įsipareigojimo siekti sanglaudos 
politikos kokybės ir veiklos rezultatų bei patikimo finansų valdymo garantija.

Pakeitimas 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 110 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Pagal makroregioninės plėtros tikslą 
makroregioninės plėtros fondų programų 
kiekvienos prioritetinės krypties bendras 
finansavimas gali siekti 100 proc. sumos.

Or. sk

Pagrindimas

Dėl įvairių strateginių Europos Sąjungos tikslų derinio (Europos Sąjungos integracijos, 
konkurencingumo, fiskalinio konsolidavimo išsaugojant augimą ir užimtumą), būtina galėti 
100 proc. finansuoti makroregioninės plėtros projektus, kurie įgyvendinami pagal 
makroregioninės plėtros fondų prioritetines programas kaip didelės apimties projektai 
mažiausiai keturių patvirtintoje makroregioninėje strategijoje numatytų valstybių narių 
teritorijoje, ir kartu su subsidijų programa skatinti konkurencingumą ir užimtumą.

Pakeitimas 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) prioritetinės krypties svarbą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimui, atsižvelgiant į 
konkrečias spragas, kurias reikia pašalinti;

(1) prioritetinės krypties svarbą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimui, atsižvelgiant į 
konkrečias spragas, įgyvendinant Europos 
Sąjungos pavyzdinę iniciatyvą siekti 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
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tikslų;

Or. en

Pakeitimas 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Ferniro López Aguilar

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) atokiausių regionų aprėptį, kaip 
nustatyta Sutarties 349 straipsnyje

Or. fr

Pakeitimas 1630
Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) ekonominį ir finansinį projekto 
pagrįstumą, pirmenybę teikiant ne 
projektams, kuriuos įgyvendinant 
negaunama pajamų, bet projektams, 
kuriuos įgyvendinant gaunama pajamų ir 
kurių bendro finansavimo norma yra 
didesnė;

Or. de

Pagrindimas

Kai kurių transporto rūšių atveju reikalaujama visuomet gauti pajamų, o kitoms toks 
reikalavimas nenustatytas. Taikant šią taisyklę dėl vienodos ES bendro finansavimo normos iš 
viso skiriama daugiau ES lėšų projektams, kuriuos visiškai arba beveik visiškai finansuoja 
valstybės, o projektams, kuriuos įgyvendinant gaunama pajamų, skiriama palyginus mažiau 
ES lėšų.
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Pakeitimas 1631
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) skurdo mažinimas ir pažeidžiamų 
asmenų grupių socialinės įtraukties 
skatinimas, ypač taikant integruotą 
požiūrį į aktyvią įtrauktį;

Or. it

Pakeitimas 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) salose esančios valstybės narės, kurios 
atitinka Sanglaudos fondo finansavimo 
reikalavimus, ir kitos salos, išskyrus salas, 
kuriose yra valstybės narės sostinė arba 
kurias su pagrindine valstybės teritorija 
jungia nuolatinė jungtis;

(a) salose esančios mažos valstybės narės ir 
kitos salos, išskyrus salas, kuriose yra 
valstybės narės sostinė arba kurias su 
pagrindine valstybės teritorija jungia 
nuolatinė jungtis;

Or. en

Pakeitimas 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunkčio pirma įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tokiose vietovėse viršutinė bendro 
finansavimo normos riba, nustatyta 110 
straipsnio 3 dalyje, gali būti padidinta 10 
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proc. iki didžiausios galimos 80 proc. 
ribos;

Or. en

Pakeitimas 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) kitos vietovės, patiriančios didelių 
demografinių kliūčių.

Or. en

Pakeitimas 1635
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c a papunktis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) atokūs pasienio miestai.

Or. es

Pagrindimas

Prie vietovių, kuriose susiduriama su didelėmis ir nuolatinėmis gamtinėmis arba 
demografinėmis kliūtimis, reikėtų priskirti atokius pasienio miestus.

Pakeitimas 1636
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) kitos vietovės, patiriančios rimtų 
nuolatinių demografinių kliūčių.

Or. pt

Pakeitimas 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kitos vietovės, kuriose patiriama 
didelių demografinių problemų.

Or. es

Pakeitimas 1638
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c b papunktis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) kitos vietovės, kuriose patiriama 
didelių demografinių problemų.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti įtraukti regionai, kuriuose patiriama didelių demografinių problemų, pavyzdžiui, 
juose pamažu ar greitai mažėja gyventojų, senėja visuomenė, gyventojai gyvena toli vieni nuo 
kitų arba mažėja gimstamumo lygis.

Pakeitimas 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio pirmos pastraipos 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) regionai, kurie yra labai pažeidžiami 
demografiniu požiūriu.

Or. en

Pagrindimas

There are many other demographic handicaps than sparsely populated areas, islands and
mountainous areas. Many regions have to cope with other important demographic handicaps 
like a declining or shrinking population, an ageing population or a dejuvenation of the 
population. Thus, the definition for “areas with severe and permanent natural or 
demographic handicaps” in article 111, paragraph 4 of the proposed Common Provisions 
Regulation for the Structural Funds should be expanded, adding areas affected by severe 
demographic challenges. As an indicator for these severe demographic challenges a referral 
could be made to the demographic vulnerability index 2020, as mentioned in the Regions 
2020 assessment.

Pakeitimas 1640
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiose vietovėse viršutinė bendro 
finansavimo normos riba, nustatyta 110 
straipsnio 3 dalyje, gali būti padidinta 10 
proc. iki didžiausios galimos 80 proc. 
ribos.

Or. en

Pagrindimas

Bendro finansavimo normos ribos padidinimas padės šiems regionams įveikti trūkumus, 
susijusius su jų ypatinga nuolatine geografine ir demografine padėtimi ir tuo pačiu joms leis 
išnaudoti savo vystymosi galimybes.
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Pakeitimas 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiose vietovėse didžiausia bendro 
finansavimo norma,, nustatyta 110 
straipsnio 3 dalyje, gali būti padidinta 
10 proc. iki didžiausios 80 proc. ribos.

Or. es

Pakeitimas 1642
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teritorijos, kurios susiduria su kitokiais 
sunkiais ilgalaikiais demografiniais 
sunkumais, pvz., besitęsianti emigracija, 
arba kuriose iki 2025 m. bent 15 proc. 
sumažėja gyventojų.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant įvertinti padėtį šiuo atveju galima pasitelkti demografinį 2020 m. pažeidžiamumo 
indeksą.

Pakeitimas 1643
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 111 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

111a straipsnis
Didžiausi galimi pervedimai iš fondų

Siekiant padėti įgyvendinti tikslus 
tinkamai sutelkti sanglaudos fondų 
finansavimą į mažiausiai išsivysčiusius 
regionus ir valstybes nares sumažinant 
vidutinio vienam gyventojui tenkančios 
pagalbos intensyvumo skirtumus, 
atsirandančius dėl ribų nustatymo, 
didžiausia galima pervedimo iš fondų 
suma kiekvienai valstybei narei atskirai 
pagal šį reglamentą bus:
— valstybių narių, kurių XXXX–XXXX 
m. laikotarpiu BNP (PGS) vienam 
gyventojui vidurkis yra mažiau kaip 40 
proc. ES-27 vidurkio tuo laikotarpiu –
3,7893 proc. jų BVP;
— valstybių narių, kurių XXXX–XXXX 
m. laikotarpiu BNP (PGS) vienam 
gyventojui vidurkis yra 40 proc. arba 
daugiau, bet mažiau negu 50 proc. ES-27 
vidurkio tuo laikotarpiu – 3,7135 proc. jų 
BVP;
— valstybių narių, kurių XXXX–XXXX 
m. laikotarpiu BNP (PGS) vienam 
gyventojui vidurkis yra 50 proc. arba 
daugiau, bet mažiau negu 55 proc. ES-27 
vidurkio tuo laikotarpiu – 3,6188 proc. jų 
BVP;
— valstybių narių, kurių XXXX–XXXX 
m. laikotarpiu BNP (PGS) vienam 
gyventojui vidurkis yra 55 proc. arba 
daugiau, bet mažiau negu 60 proc. ES-27 
vidurkio tuo laikotarpiu – 3,5240 proc. jų 
BVP;
— valstybių narių, kurių XXXX–XXXX 
m. laikotarpiu BNP (PGS) vienam 
gyventojui vidurkis yra 60 proc. arba 
daugiau, bet mažiau negu 65 proc. ES-27 
vidurkio tuo laikotarpiu – 3,4293 proc. 
proc. jų BVP;
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— valstybių narių, kurių XXXX–XXXX 
m. laikotarpiu BNP (PGS) vienam 
gyventojui vidurkis yra 65 proc. arba 
daugiau, bet mažiau negu 70 proc. ES-27 
vidurkio tuo laikotarpiu – 3,3346 proc. 
proc. jų BVP;
— valstybių narių, kurių XXXX–XXXX 
m. laikotarpiu BNP (PGS) vienam 
gyventojui vidurkis yra 70 proc. arba 
daugiau, bet mažiau negu 75 proc. ES-27 
vidurkio tuo laikotarpiu – 3,2398 proc. 
proc. jų BVP;
— po to didžiausia pervedama suma 
sumažinama 0,09 procentinio punkto 
BVP kiekvieną kartą vidurkiui vienam 
gyventojui XXXX iki XXXX padidėjus 5 
procentiniais punktais BNP (PGS), 
palyginti su ES 27 vidurkiu.

Or. en

Pagrindimas

Didžiausia paramos suma iš fondų turėtų būti skirstoma atsižvelgiant į valstybių narių 
vystymąsi. Turėtų toliau būti taikomos dabartinio programavimo laikotarpio nuostatos. Trijų 
metų rekomendacinis laikotarpis (pvz., 2007–2009 m.) turėtų būti nustatomas remiantis 
naujausiais turimais duomenimis.

Pakeitimas 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 112 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiksmų 
programų valdymo ir kontrolės sistemos 
būtų nustatytos laikantis 62 ir 63 straipsnių.

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiksmų 
programų valdymo ir kontrolės sistemos 
būtų nustatytos laikantis 62 ir 63 straipsnių.
Valstybės narės taip pat turi užtikrinti, 
kad būtų laikomasi bendrųjų 
proporcingumo (4 straipsnio 5 dalis) ir 
administracinės naštos mažinimo 
(4 straipsnio 10 dalis) principų.
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Or. de

Pakeitimas 1645
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 112 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užkerta kelią pažeidimams, 
juos nustato ir ištaiso bei susigrąžina 
neteisėtai sumokėtas sumas ir visus 
delspinigius. Apie šiuos pažeidimus jos 
praneša Komisijai ir nuolat informuoja 
Komisiją apie susijusių administracinių ir 
teisinių procedūrų eigą.

Valstybės narės užkerta kelią pažeidimams, 
juos nustato ir ištaiso bei susigrąžina 
neteisėtai sumokėtas sumas ir visus 
delspinigius. Galima nebesiimti kitų 
veiksmų ir nereikalauti grąžinti neteisėtai 
skirtas lėšas, jei jos konkrečiu atveju 
neviršija 400 EUR sumos. Tokia pati 
nuostata taikoma ir mokėtinų delspinigių 
atveju. Šių sumų nereikia atimti išlaidų 
ataskaitose. Apie šiuos pažeidimus jos 
praneša Komisijai ir nuolat informuoja 
Komisiją apie susijusių administracinių ir 
teisinių procedūrų eigą.

Or. de

Pagrindimas

Minimalią suma reikėtų nustatyti norint sumažinti administracinę naštą.

Pakeitimas 1646
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 112 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užkerta kelią pažeidimams, 
juos nustato ir ištaiso bei susigrąžina 
neteisėtai sumokėtas sumas ir visus 
delspinigius. Apie šiuos pažeidimus jos 
praneša Komisijai ir nuolat informuoja
Komisiją apie susijusių administracinių ir 

Valstybės narės užkerta kelią pažeidimams, 
juos nustato ir ištaiso bei susigrąžina 
neteisėtai sumokėtas sumas ir visus 
delspinigius. Jei konkrečiu atveju 
neteisėtai, pvz., dėl apvalinimo ir 
skaičiavimo klaidų arba dėl to, kad lėšų 
skirti buvo negalima, skirta fondų parama 
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teisinių procedūrų eigą. neviršija 250 EUR sumos, atsisakoma 
reikalavimo grąžinti pinigus, taip pat imtis 
kitų veiksmų. Ši minimali suma taikoma 
ir mokėtinų delspinigių atveju, jei 
numatoma delspinigių suma neviršija 
250 EUR. Iš išlaidų ataskaitose 
deklaruotų skirtų lėšų šių sumų atimti 
nereikia. Apie šiuos pažeidimus jos 
praneša Komisijai ir nuolat informuoja 
Komisiją apie susijusių administracinių ir 
teisinių procedūrų eigą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti taisykles, sumažinti administracinę naštą ir išlaikyti proporcingumo 
principą reikėtų nustatyti minimalią reikalavimo grąžinti skirtas lėšas sumą.

Pakeitimas 1647
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 112 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užkerta kelią pažeidimams, 
juos nustato ir ištaiso bei susigrąžina 
neteisėtai sumokėtas sumas ir visus 
delspinigius. Apie šiuos pažeidimus jos 
praneša Komisijai ir nuolat informuoja 
Komisiją apie susijusių administracinių ir 
teisinių procedūrų eigą.

Valstybės narės užkerta kelią pažeidimams, 
juos nustato ir ištaiso bei susigrąžina 
neteisėtai sumokėtas sumas ir visus 
delspinigius. Galima nebesiimti kitų 
veiksmų ir nereikalauti grąžinti neteisėtai 
skirtas fondų lėšas (pvz., dėl reikalavimų, 
pagal kuriuos galima skirti paramą, 
neatitikimo, taip pat apvalinimo ir 
skaičiavimo klaidų), jei jos konkrečiu 
atveju neviršija 250 EUR sumos. Tokia 
pati nuostata taikoma ir mokėtinų 
delspinigių atveju, jei numatoma 
delspinigių suma neviršija 250 EUR. Šių 
sumų nereikia atimti iš išlaidų ataskaitose 
deklaruotų išlaidų. Apie šiuos pažeidimus 
jos praneša Komisijai ir nuolat informuoja 
Komisiją apie susijusių administracinių ir 
teisinių procedūrų eigą.
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Or. de

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti minimalią reikalavimo grąžinti skirtas lėšas sumą, nes tai smarkiai 
sumažintų administracinę naštą, kuri yra neproporcinga sumos, kurią reikalaujama grąžinti, 
dydžiui.

Pakeitimas 1648
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 112 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2014 m. gruodžio 31 d. visa 
informacija tarp paramos gavėjų ir 
vadovaujančiųjų, tvirtinančiųjų, audito 
institucijų ir tarpinių įstaigų būtų galima 
keistis tik per elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas.

Išbraukta.

Šios sistemos palengvina sąveiką su 
nacionalinėmis ir Sąjungos sistemomis ir 
jomis paramos gavėjams sudaromos 
sąlygos pirmoje pastraipoje nurodytą 
informaciją pateikti tik vieną kartą.
Komisija įgyvendinimo aktais priima 
išsamias keitimosi informacija pagal šią 
dalį taisykles. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 143 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1649
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 112 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2014 m. gruodžio 31 d. visa 
informacija tarp paramos gavėjų ir 
vadovaujančiųjų, tvirtinančiųjų, audito 
institucijų ir tarpinių įstaigų būtų galima 
keistis tik per elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas.

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2016 m. gruodžio 31 d. visa 
informacija tarp paramos gavėjų ir 
vadovaujančiųjų, tvirtinančiųjų, audito 
institucijų ir tarpinių įstaigų būtų galima 
keistis tik per elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi keičiant informacijos keitimosi elektroninėmis duomenų keitimosi sistemomis tvarką 
valstybėse narėse reikia išsiaiškinti ir išspręsti ne tik techninius, bet ir daug teisinių klausimų, 
reikia pratęsti šių sistemų įdiegimo terminą.

Pakeitimas 1650
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 112 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2014 m. gruodžio 31 d. visa 
informacija tarp paramos gavėjų ir 
vadovaujančiųjų, tvirtinančiųjų, audito 
institucijų ir tarpinių įstaigų būtų galima 
keistis tik per elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas.

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2015 m. gruodžio 31 d. visa 
informacija tarp paramos gavėjų ir 
vadovaujančiųjų, tvirtinančiųjų, audito 
institucijų ir tarpinių įstaigų būtų galima 
keistis tik per elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas.

Or. de

Pakeitimas 1651
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 112 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2014 m. gruodžio 31 d. visa 
informacija tarp paramos gavėjų ir 
vadovaujančiųjų, tvirtinančiųjų, audito 
institucijų ir tarpinių įstaigų būtų galima 
keistis tik per elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas.

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2015 m. gruodžio 31 d. visa 
informacija tarp paramos gavėjų ir 
vadovaujančiųjų, tvirtinančiųjų, audito 
institucijų ir tarpinių įstaigų būtų galima 
keistis tik per elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas.

Or. de

Pakeitimas 1652
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 112 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įprastai pagal Smulkiojo verslo akte 
(SVA) įtvirtintą principą „tik kartą“ 
paramos gavėjo gali būti prašoma pateikti 
būtiną informaciją tik kartą, 
nepriklausomai nuo techninės pagalbos, 
valdžios institucijų regionų, nacionaliniu 
ir Europos Sąjungos lygmeniu, 
nepriklausomai nuo susijusio CSC fondo. 
Įvairių valdžios institucijų užduotis –
tarpusavyje keistis informacija;

Or. en

Pakeitimas 1653
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 112 straipsnio 3 dalies 3 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, pasitarusi su valstybėmis 
narėmis ir Europos Sąjungos atstovais ir 
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partneriais, nustatytais 5 straipsnyje, 
įgyvendinamaisiais aktais patvirtina tikslų 
ir neišsamų visų fondų tinkamų 
techninių, administracinių ir apskaitos 
dalių ir konkrečių kiekvieno fondo dalių 
sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 1654
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 112 straipsnio 3 dalies 3 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė arba regioninė valdžios 
institucija dėl nacionalinių ypatumų gali 
prašyti papildomo stebėsenos komiteto 
leidimo. Siekiant informuoti paramos 
gavėją, prie susitarimo dėl nacionalinės 
partnerystės sutarties ir, kai kuriais 
atvejais, prie susijusių veiksmų programų 
turi būti pridėtas papildomų dalių sąrašas. 
Šį sąrašą vertina Komisija tvirtindama 
partnerystės susitarimą ir, kai reikia, 
veiksmų programas.

Or. en

Pakeitimas 1655
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 112 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

112a straipsnis
Valstybių narių, kurios įsteigė 

makroregioninės plėtros fondą, grupės 
pareigos
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1. Valstybių narių, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, grupė 
užtikrina, kad veiksmų programų valdymo 
ir kontrolės sistemos būtų nustatytos 
laikantis 62 ir 63 straipsnių.
2. Valstybių narių, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, grupė 
užkerta kelią pažeidimams, juos nustato ir 
ištaiso bei susigrąžina neteisėtai 
sumokėtas sumas ir visus delspinigius. 
Apie šiuos pažeidimus jos praneša 
Komisijai ir nuolat informuoja Komisiją 
apie susijusių administracinių ir teisinių 
procedūrų eigą.
Kai paramos gavėjui neteisėtai sumokėtų 
sumų susigrąžinti neįmanoma ir tai įvyko 
dėl valstybių narių, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, grupės 
kaltės arba aplaidumo valstybių narių, 
kurios įsteigė makroregioninės plėtros 
fondą, grupė yra atsakinga už atitinkamų 
sumų grąžinimą į bendrąjį Sąjungos 
biudžetą.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 142 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios šioje dalyje 
nustatytų valstybių narių, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, grupės
prievolių vykdymo taisyklės.
3. Valstybių narių, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, grupė
užtikrina, kad ne vėliau kaip 2014 m. 
gruodžio 31 d. visa informacija tarp 
paramos gavėjų ir vadovaujančiųjų, 
tvirtinančiųjų, audito institucijų ir 
tarpinių įstaigų būtų galima keistis tik per 
elektroninio keitimosi duomenimis 
sistemas.
Šios sistemos palengvina sąveiką su 
nacionalinėmis ir Sąjungos sistemomis ir 
jomis paramos gavėjams sudaromos 
sąlygos pirmoje pastraipoje nurodytą 
informaciją pateikti tik vieną kartą.
Komisija įgyvendinimo aktais priima 
išsamias keitimosi informacija pagal šią 
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dalį taisykles. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 143 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Mirira, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Baririca

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė kiekvienai veiksmų 
programai paskiria nacionalinę, regioninę 
arba vietos valdžios instituciją arba įstaigą, 
kuri veikia kaip vadovaujančioji institucija. 
Ta pati viešoji institucija arba įstaiga gali 
būti paskirta daugiau negu vienos veiksmų 
programos vadovaujančiąja institucija.

1. Valstybė narė kiekvienai veiksmų 
programai paskiria nacionalinę, regioninę 
arba vietos valdžios instituciją arba įstaigą, 
kuri veikia kaip vadovaujančioji institucija. 
Ta pati viešoji institucija arba įstaiga gali 
būti paskirta daugiau negu vienos veiksmų 
programos vadovaujančiąja institucija. 
Jeigu didžiąją dalį veiksmų programoje 
numatytų lėšų valdo regioninės valdžios 
institucija, tose valstybėse, kuriose pagal 
administracinę sistemą tai yra leidžiama, 
ši institucija skiriama vadovaujančiąja 
institucija.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Komisijos skatinamą supaprastinimą ir laikantis subsidiarumo principo, 
siekiama užtikrinti, kad valdymas būtų vykdomas arčiau piliečių.

Pakeitimas 1657
Fiorello Provera
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė kiekvienai veiksmų 
programai paskiria nacionalinę, regioninę 
arba vietos valdžios instituciją arba įstaigą, 
kuri veikia kaip vadovaujančioji institucija. 
Ta pati viešoji institucija arba įstaiga gali 
būti paskirta daugiau negu vienos veiksmų 
programos vadovaujančiąja institucija.

1. Valstybė narė kiekvienai veiksmų 
programai paskiria nacionalinę, regioninę, 
kelių regionų arba vietos valdžios 
instituciją arba įstaigą, kuri veikia kaip 
vadovaujančioji institucija. Ta pati viešoji 
institucija arba įstaiga gali būti paskirta 
daugiau negu vienos veiksmų programos 
vadovaujančiąja institucija.

Or. fr

Pakeitimas 1658
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė kiekvienai veiksmų 
programai paskiria nacionalinę, regioninę 
arba vietos valdžios instituciją arba įstaigą, 
kuri veikia kaip vadovaujančioji institucija. 
Ta pati viešoji institucija arba įstaiga gali 
būti paskirta daugiau negu vienos veiksmų 
programos vadovaujančiąja institucija.

1. Valstybė narė kiekvienai veiksmų 
programai paskiria nacionalinę, keleto 
regionų, regioninę arba vietos valdžios 
instituciją arba įstaigą, kuri veikia kaip 
vadovaujančioji institucija. Ta pati viešoji 
institucija arba įstaiga gali būti paskirta 
daugiau negu vienos veiksmų programos 
vadovaujančiąja institucija.

Or. en

Pakeitimas 1659
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė kiekvienai veiksmų 1. Valstybė narė kiekvienai veiksmų 
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programai paskiria nacionalinę, regioninę 
arba vietos valdžios instituciją arba įstaigą, 
kuri veikia kaip vadovaujančioji institucija. 
Ta pati viešoji institucija arba įstaiga gali 
būti paskirta daugiau negu vienos veiksmų 
programos vadovaujančiąja institucija.

programai paskiria nacionalinę, keleto 
regionų, regioninę arba vietos valdžios 
instituciją arba įstaigą, kuri veikia kaip 
vadovaujančioji institucija. Ta pati viešoji 
institucija arba įstaiga gali būti paskirta 
daugiau negu vienos veiksmų programos 
vadovaujančiąja institucija.

Or. en

Pakeitimas 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė kiekvienai veiksmų 
programai paskiria nacionalinę, regioninę 
arba vietos valdžios instituciją arba įstaigą, 
kuri veikia kaip vadovaujančioji institucija. 
Ta pati viešoji institucija arba įstaiga gali 
būti paskirta daugiau negu vienos veiksmų 
programos vadovaujančiąja institucija.

1. Valstybė narė kiekvienai veiksmų 
programai paskiria nacionalinę, regioninę 
arba vietos valdžios instituciją arba įstaigą, 
kuri veikia kaip vadovaujančioji institucija. 
Ta pati viešoji institucija arba įstaiga gali 
būti paskirta daugiau negu vienos veiksmų 
programos vadovaujančiąja institucija.
Siekiant užtikrinti valdančiųjų institucijų 
administracinę kompetenciją, patikrinamo 
projekto ir programavimo valdymo 
įgaliojimų suteikimas turi būti privaloma 
darbuotojų įdarbinimo minėtose 
institucijose sąlyga, ir kad nustačius 
deficitą būtų teikiami būtini mokymai.

Or. en

Pakeitimas 1661
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 113 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės turi nurodyti tarnybą 
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(veikiančią pagal vadinamojo vieno 
langelio principą), į kurią gali kreipiasi 
paraiškos pateikėjai.

Or. de

Pakeitimas 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Mirira, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Baririca

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 113 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė, nepažeisdama 3 dalies, 
kiekvienai veiksmų programai paskiria 
nacionalinę, regioninę arba vietos valdžios 
instituciją arba įstaigą, kuri veikia kaip 
tvirtinančioji institucija. Ta pati 
tvirtinančioji institucija gali būti paskirta 
daugiau nei vienai veiksmų programai.

2. Valstybė narė, nepažeisdama 3 dalies, 
kiekvienai veiksmų programai paskiria 
nacionalinę, regioninę arba vietos valdžios 
instituciją arba įstaigą, kuri veikia kaip 
tvirtinančioji institucija. Ta pati 
tvirtinančioji institucija gali būti paskirta 
daugiau nei vienai veiksmų programai. 
Jeigu didžiąją dalį veiksmų programoje 
numatytų lėšų valdo regioninės valdžios 
institucija, tose valstybėse, kuriose pagal 
administracinę sistemą tai yra leidžiama, 
ši institucija skiriama tvirtinančiąja 
institucija.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Komisijos skatinamą supaprastinimą ir laikantis subsidiarumo principo, 
siekiama užtikrinti, kad valdymas būtų vykdomas arčiau piliečių.

Pakeitimas 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Baririca

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 113 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybė narė kiekvienai veiksmų 
programai paskiria nacionalinę, regioninę 
arba vietos valdžios instituciją arba įstaigą, 
funkciniu požiūriu nepriklausomą nuo 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos, kuri veikia 
kaip audito institucija. Tą pačią audito 
instituciją galima skirti daugiau nei vienai 
veiksmų programai.

4. Valstybė narė kiekvienai veiksmų 
programai paskiria nacionalinę, regioninę 
arba vietos valdžios instituciją arba įstaigą, 
funkciniu požiūriu nepriklausomą nuo 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos, kuri veikia 
kaip audito institucija. Tą pačią audito 
instituciją galima skirti daugiau nei vienai 
veiksmų programai. Jeigu didžiąją dalį 
veiksmų programoje numatytų lėšų valdo 
regioninės valdžios institucija, tose 
valstybėse, kuriose pagal administracinę 
sistemą tai yra leidžiama, ši institucija 
skiriama audito institucija.

Or. es

Pakeitimas 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 113 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali dalies veiksmų programos 
valdymą patikėti tarpinei įstaigai pagal 
rašytinį valstybės narės arba 
vadovaujančiosios institucijos ir tarpinės 
įstaigos susitarimą (toliau – bendrųjų 
įgaliojimų suteikimas). Tarpinė įstaiga 
pateikia garantijas dėl savo mokumo ir 
kompetencijos atitinkamoje srityje ir jos 
administracinio bei finansų valdymo.

7. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali dalies veiksmų programos 
valdymą patikėti tarpinei įstaigai pagal 
rašytinį valstybės narės arba 
vadovaujančiosios institucijos ir tarpinės 
įstaigos susitarimą (toliau – bendrųjų 
įgaliojimų suteikimas), įskaitant vietos 
valdžios institucijas, regioninės plėtros 
institucijas arba nevyriausybines 
organizacijas. Siekiant palengvinti 
mažųjų nevyriausybinių organizacijų 
naudojimąsi struktūriniais fondais, 
vadovaujančioji institucija skatina 
nedidelių konkretiems poreikiams 
pritaikytų bendrųjų įgaliojimų suteikimą. 
Tarpinė įstaiga pateikia garantijas dėl savo 
mokumo ir kompetencijos atitinkamoje 
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srityje ir jos administracinio bei finansų 
valdymo.

Or. en

Pakeitimas 1665
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 113 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali dalies veiksmų programos 
valdymą patikėti tarpinei įstaigai pagal 
rašytinį valstybės narės arba 
vadovaujančiosios institucijos ir tarpinės 
įstaigos susitarimą (toliau – bendrųjų 
įgaliojimų suteikimas). Tarpinė įstaiga 
pateikia garantijas dėl savo mokumo ir 
kompetencijos atitinkamoje srityje ir jos 
administracinio bei finansų valdymo.

7. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali dalies veiksmų programos 
valdymą patikėti tarpinei įstaigai pagal 
rašytinį valstybės narės arba 
vadovaujančiosios institucijos ir tarpinės 
įstaigos susitarimą (toliau – bendrųjų 
įgaliojimų suteikimas).

Or. en

Pakeitimas 1666
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 113 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

113a straipsnis
Makroregioninės plėtros fondo institucijų 

paskyrimas
1. Valstybių narių grupė, susitarime, 
kuriuo įsteigiamas makroregioninės 
plėtros fondas, susitaria sukurti 
makroregioninės plėtros fondo programą. 
Šiame susitarime valstybės narės taip pat 
susitaria įsteigti valdančiąją tarybą, kuri 
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bus makroregioninės plėtros fondo 
programos valdančioji institucija. 
Valdytojus skiria valstybės narės, kurios 
įsteigė makroregioninės plėtros fondą, o 
prie susitarimo, kuriuo įsteigiamas 
makroregioninės plėtros fondas, 
prisijungusios šalys paskiria valdytoją ir 
valdytojo pavaduotoją. Jeigu valstybė 
narė, susijusi Europos Vadovų Tarybos 
narė, atstovauja valdytojui. Valstybės, 
kuri nėra Europos Sąjungos narė, atveju 
susijęs ministras pirmininkas atstovauja 
valdytojui. Du Komisijos atstovai ir vienas 
Europos investicijų banko atstovas taip 
pat bus valdančiosios tarybos nariai. 
Valdytojui nedalyvaujant, valdytojo 
pavaduotojas atstovauja valdytojui 
valdančiosios tarybos posėdžiuose. 
Valdančiosios tarybos sprendimai 
priimami balsuojant. Valdytojas, kuris 
atstovauja valstybei narei, kuri nėra 
Europos Sąjungos narė, neturi teisės 
balsuoti. Sprendimams pritariama 
paprastąja dalyvaujančių balsavusių 
valdančiosios tarybos narių arba jų 
pavaduotojų balsų dauguma. Valdančioji 
taryba yra vykdomosios valdybos viešoji 
partnerė. Valdančiosios tarybos užduotis 
atlieka valdančiosios tarybos generalinis 
sekretoriatas.
2. Valstybių narių grupė susitarime, 
kuriuo įsteigiamas makroregioninės 
plėtros fondas, susitaria įsteigti Finansų 
komitetą, kuris bus makroregioninės 
plėtros fondo programos tvirtinančioji 
institucija. Finansų tarybą sudaro 
dalyvaujančių šalių finansų ministrai ir 
Europos Komisijos atstovas. Kiekvienas 
Finansų komiteto narys turi pavaduotoją, 
kuris skiriamas ir atstovauja minėtam 
nariui Finansų komiteto posėdžiuose 
Finansų komiteto nariui nedalyvaujant 
posėdyje. Finansų komiteto sprendimai 
priimami balsuojant. Sprendimai 
patvirtinami paprastąja dalyvaujančių 
Finansų komiteto narių arba jų 
pavaduotojų balsų dauguma. 



PE491.057v01-00 120/157 AM\903906LT.doc

LT

Vykdomosios valdybos užduotis atlieka 
vykdomosios valdybos generalinis 
sekretoriatas.
3. Audito Rūmai bus makroregioninės 
plėtros fondo programos audito 
institucija.
4. Valstybių narių grupė susitarime, 
kuriuo įsteigiamas makroregioninės 
plėtros fondas, susitaria įsteigti 
vykdomąją valdybą, kuri tarpininkauja 
makroregioninės plėtros fondui vykdant 
veiklą. Susiję valdančiosios institucijos ir 
tarpinės įstaigos susitarimai turi būti 
oficialiai užfiksuoti raštu, rašytiniame 
susitarime, kurį sudaro 
tarpininkaujančioji institucija ir 
valdančioji institucija („bendrųjų 
įgaliojimų suteikimas“). 
Tarpininkaujančioji institucija privalo 
teikti savo mokumo garantijas ir 
susijusios srities įgaliojimus ir 
administracinio ir finansų valdymo 
įgaliojimus. Vykdomoji valdyba bus 
valdančiosios tarybos asmeninė partnerė. 
Vykdomąją valdybą valdo generalinis 
direktorius ir keturi vykdomieji 
direktoriai. Generalinį direktorių skiria 
Valdančioji taryba. Vykdomuosius 
direktorius skiria asmeninis partneris. 
Vykdomosios valdybos užduotis atlieka 
asmeninis partneris, kuris bus mažiausiai 
keturių teisinių subjektų konsorciumas. 
Šiame susitarime jie taip pat susitaria 
įsteigti valdančiąją tarybą, kuri bus 
makroregioninės plėtros fondo programos 
valdančioji institucija. Valdytojus skiria 
valstybės narės, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, prie 
susitarimo, kuriuo įsteigiamas 
makroregioninės plėtros fondas, 
prisijungusios šalys skiria valdytoją ir 
valdytojo pavaduotoją. Valstybė narė, kuri 
yra susijusi Europos Vadovų Tarybos 
narė, atstovauja valdytojui. Europos 
Sąjungai nepriklausančios valstybės 
atveju susijęs ministras pirmininkas 
atstovauja valdytojui. Du Europos 
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Komisijos atstovai ir vienas Europos 
investicijų banko atstovas taip pat yra 
valdančiosios tarybos nariai. Valdytojui 
nedalyvaujant posėdyje, valdytojo 
pavaduotojas atstovauja valdytojui 
valdančiosios tarybos posėdžiuose. 
Valdančiosios tarybos sprendimai 
priimami balsuojant. Valstybei, kuri nėra 
Europos Sąjungos narė, atstovaujantis 
valdytojas, neturi teisės balsuoti. 
Sprendimai priimami paprastąja 
dalyvaujančių valdančiosios tarybos narių 
arba jų pavaduotojų balsų dauguma. 
Valdančiosios tarybos užduotis atlieka 
Valdančiosios tarybos generalinis 
sekretoriatas.
5. Valstybių narių grupė susitarime, 
kuriuo įsteigiamas makroregioninės 
plėtros fondas, raštu nustato taisykles, 
reglamentuojančias valdančiosios 
institucijos, tvirtinančiosios institucijos ir 
audito institucijos santykius ir šių 
institucijų ir Komisijos santykius.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi. 
Makroregioninės plėtros fondo institucijoms valdyti taikytas valdymo modelis, kurį taikė 
Tarptautinis valiutos fondas; be to, jam buvo taikomi viešojo ir privačiojo sektoriaus 
partnerystės vykdomieji ir valdymo principai. Šiuo modeliu atsižvelgiama į susijusių valstybių 
narių interesus.

Pakeitimas 1667
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 114 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaujančioji institucija atsako už 
veiksmų programos valdymą laikantis 
patikimo finansų valdymo principo.

1. Vadovaujančioji institucija atsako už 
veiksmų programos arba makroregioninės 
plėtros fondo programos valdymą laikantis 
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patikimo finansų valdymo principo.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1668
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 114 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdydama veiksmų programą 
vadovaujančioji institucija:

2. Valdydama veiksmų arba 
makroregioninės plėtros fondo programą 
vadovaujančioji institucija:

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1669
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 114 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teikia pagalbą stebėsenos komitetui 
šiam atliekant savo darbą, teikia jam 
informaciją, kuri yra reikalinga jo 
funkcijoms vykdyti, visų pirma duomenis, 
susijusius su veiksmų programų pažanga 
siekiant jų tikslų, finansinius duomenis bei 
duomenis apie rodiklius ir orientyrus;

(a) teikia pagalbą stebėsenos komitetui 
šiam atliekant savo darbą, teikia jam 
informaciją, kuri yra reikalinga jo 
funkcijoms vykdyti, visų pirma duomenis, 
susijusius su veiksmų programų arba 
makroregioninės plėtros fondo programos 
pažanga siekiant jų tikslų, finansinius 
duomenis bei duomenis apie rodiklius ir 
orientyrus;
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Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 114 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teikia pagalbą stebėsenos komitetui 
šiam atliekant savo darbą, teikia jam
informaciją, kuri yra reikalinga jo 
funkcijoms vykdyti, visų pirma duomenis, 
susijusius su veiksmų programų pažanga 
siekiant jų tikslų, finansinius duomenis bei 
duomenis apie rodiklius ir orientyrus;

(a) teikia pagalbą stebėsenos komitetui ir 
visų pirma užtikrina, kad kaip nustatyta 
Europos elgesio kodekse, 5 šio reglamento 
straipsnyje paminėti partneriai turi 
būtinus sugebėjimus dalyvauti rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės susitarimą ir programas ir 
stebėsenos komitetui atliekant savo darbą, 
teikia jam informaciją, kuri yra reikalinga 
jo funkcijoms vykdyti, visų pirma 
duomenis, susijusius su veiksmų programų 
pažanga siekiant jų tikslų, finansinius 
duomenis bei duomenis apie rodiklius ir 
orientyrus;

Or. en

Pakeitimas 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 114 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) užtikrina, kad d punkte nurodyti 
duomenys būtų renkami, įvedami į sistemą 
ir joje saugomi ir kad duomenys apie 
rodiklius būtų suskirstyti pagal lytis, jei to 

(e) užtikrina, kad d punkte nurodyti 
duomenys būtų renkami, įvedami į sistemą 
ir joje saugomi ir kad duomenys apie 
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reikalaujama pagal ESF reglamento I 
priedą.

rodiklius būtų suskirstyti pagal lytis.

Or. en

Pakeitimas 1672
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 114 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) imasi aktyvių priemonių siekiant 
užtikrinti, kad jos darbuotojai ir tarpinių 
įstaigų darbuotojai būtų visiškai 
kompetentingi valdyti programą ir 
projektą ir teikti būtinus mokymus, kurie 
nustatyti tarptautiniuose standartuose, 
kaip ištaisyti vadovaujančiosios
institucijos nustatytus trūkumus;

Or. en

Pakeitimas 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 114 straipsnio 3 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) parengia ir patvirtinusi taiko 
atitinkamas atrankos procedūras ir 
kriterijus, kurie yra:

(a) kartu su stebėsenos komitetu parengia 
ir patvirtinusi taiko atitinkamas atrankos 
procedūras ir kriterijus, kurie yra:

Or. en

Pakeitimas 1674
Monika Smolková, Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 114 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Veiksmų programos finansų valdymo ir 
kontrolės srityje vadovaujančioji 
institucija:

4. Veiksmų programos arba 
makroregioninės plėtros fondo finansų 
valdymo ir kontrolės srityje 
vadovaujančioji institucija:

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1675
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 114 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tikrina, ar bendrai finansuojami 
produktai ir paslaugos suteikti ir ar 
paramos gavėjų deklaruotos išlaidos buvo 
jų apmokėtos ir atitinka taikomą Sąjungos 
ir nacionalinę teisę, veiksmų programą ir 
paramos veiksmui sąlygas;

(a) tikrina, ar bendrai finansuojami 
produktai ir paslaugos suteikti ir ar 
paramos gavėjų deklaruotos išlaidos buvo 
jų apmokėtos ir atitinka taikomą Sąjungos 
ir nacionalinę teisę, veiksmų programą 
arba makroregioninės plėtros fondo 
programą ir paramos veiksmui sąlygas;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 114 straipsnio 4 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atsižvelgdama į nustatytą riziką nustato 
veiksmingas ir proporcingas kovos su 
sukčiavimu priemones;

(c) atsižvelgdama į nustatytą riziką nustato 
veiksmingas ir proporcingas kovos su 
sukčiavimu priemones, pvz., 
nepriklausomą tarnybą, kuri gautų 
informaciją iš demaskuotojų;

Or. en

Pakeitimas 1677
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 114 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) parengia valdymo patikinimo 
deklaraciją dėl valdymo ir kontrolės 
sistemos veikimo, pagrindinių sandorių 
teisėtumo ir tvarkingumo, patikimo 
finansų valdymo principo kartu su 
ataskaita, kurioje išdėstomi atliktos 
valdymo kontrolės rezultatai, visi nustatyti 
valdymo ir kontrolės sistemos trūkumai ir 
visi taisomieji veiksmai, kurių buvo 
imtasi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1678
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 114 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) veiksmų patikros vietoje. (b) didesnės negu 500 000 EUR viešųjų 
išlaidų investicijų projektų patikros 
vietoje.
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Or. en

Pakeitimas 1679
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 114 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu vadovaujančioji institucija pagal 
veiksmų programą taip pat yra ir paramos 
gavėja, 4 dalies a punkte nurodyta 
tikrinimų tvarka užtikrinamas tinkamas 
funkcijų atskyrimas.

7. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali pavesti veiksmų programos 
dalies valdymą tarpininkavimo institucijai 
rašytiniu tarpininkavimo institucijos ir 
valstybės narės arba vadovaujančiosios 
institucijos susitarimu („bendrųjų 
įgaliojimų suteikimas“), įskaitant vietos 
valdžios institucijas, regioninės plėtros 
institucijas arba nevyriausybines 
organizacijas. Siekiant palengvinti mažų 
NVO naudojimąsi struktūriniais fondais, 
valstybės narės skatina nereikšmingų 
konkretiems poreikiams pritaikytų 
bendrųjų įgaliojimų suteikimą.

Or. en

Pagrindimas

Bendrųjų įgaliojimų suteikimas yra veiksminga ir pasiteisinusi finansinė priemonė, kuri 
palengvina gerų socialinės įtraukties rezultatų siekimą įgyvendinant gerai nukreiptus 
projektus, skatinančius NVO, kurios iš tiesų tenkina esamų pažeidžiamų grupių poreikius, 
dalyvavimą. Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas

Pakeitimas 1680
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 114 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija įgyvendinimo aktais 
patvirtina 4 dalies e punkte nurodytos 
valdymo deklaracijos pavyzdį. Tie 

Išbraukta.
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įgyvendinimo aktai priimami pagal 143 
straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1681
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 115 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) patvirtinimą, kad metinės sąskaitos yra 
išsamios, tikslios ir teisingos ir kad į 
sąskaitas įtrauktos išlaidos atitinka 
taikomas Sąjungos ir nacionalines 
taisykles, buvo patirtos vykdant veiksmus, 
atrinktus finansavimui pagal veiksmų 
programai taikytinus kriterijus bei laikantis 
Sąjungos ir nacionalinių taisyklių;

(c) patvirtinimą, kad metinės sąskaitos yra 
išsamios, tikslios ir teisingos ir kad į 
sąskaitas įtrauktos išlaidos atitinka 
taikomas Sąjungos ir nacionalines 
taisykles, buvo patirtos vykdant veiksmus, 
atrinktus finansavimui pagal veiksmų 
programai arba makroregioninės plėtros 
fondo programai taikytinus kriterijus bei 
laikantis Sąjungos ir nacionalinių taisyklių;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 115 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) užtikrinimą, kad veiktų 
kompiuterizuota sistema, kurioje būtų 
registruojami ir saugomi kiekvieno 
veiksmo apskaitos duomenys, saugomi 
mokėjimo paraiškoms ir metinėms 
sąskaitoms parengti reikalingi duomenys, 

(d) užtikrinimą, kad veiktų 
kompiuterizuota sistema, kurioje būtų 
registruojami ir saugomi kiekvieno 
veiksmo apskaitos duomenys, saugomi 
mokėjimo paraiškoms ir metinėms 
sąskaitoms parengti reikalingi duomenys, 
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įskaitant duomenis apie susigrąžintinas, 
susigrąžintas sumas ir anuliuotas sumas, 
panaikinus dalį veiksmui arba veiksmų 
programai skirto įnašo arba visą įnašą;

įskaitant duomenis apie susigrąžintinas, 
susigrąžintas sumas ir anuliuotas sumas, 
panaikinus dalį veiksmui arba veiksmų 
programai arba makroregioninės plėtros 
fondo programai skirto įnašo arba visą 
įnašą;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1683
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 115 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) susigrąžintinų sumų apskaitą ir 
anuliuotų sumų apskaitą, panaikinus dalį 
veiksmui skirto įnašo arba visą įnašą. 
Susigrąžintos sumos iki veiksmų 
programos užbaigimo sugrąžinamos į 
Sąjungos bendrąjį biudžetą, išskaitant jas iš 
kitos išlaidų ataskaitos.

(h) susigrąžintinų sumų apskaitą ir 
anuliuotų sumų apskaitą, panaikinus dalį 
veiksmui skirto įnašo arba visą įnašą. 
Susigrąžintos sumos iki veiksmų 
programos arba makroregioninės plėtros 
fondo programos užbaigimo sugrąžinamos 
į Sąjungos bendrąjį biudžetą, išskaitant jas 
iš kitos išlaidų ataskaitos.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 116 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Audito institucija per šešis mėnesius nuo 4. Audito institucija per šešis mėnesius nuo 
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veiksmų programos patvirtinimo parengia 
audito strategiją. Audito strategijoje 
išdėstoma audito metodika, veiksmų 
atrankos auditui metodas ir audito 
planavimas per einamuosius ir dvejus 
paskesnius ataskaitinius metus. Audito 
strategija nuo 2016 iki 2022 m. imtinai 
kasmet atnaujinama. Jeigu bendra valdymo 
ir kontrolės sistema taikoma daugiau kaip 
vienai veiksmų programai, atitinkamoms 
veiksmų programoms gali būti parengta 
viena bendra audito strategija. Audito 
institucija, gavusi prašymą, audito 
strategiją pateikia Komisijai.

veiksmų programos patvirtinimo parengia 
audito strategiją. Audito strategijoje 
išdėstoma audito metodika, veiksmų 
atrankos auditui metodas ir audito 
planavimas per einamuosius ir dvejus 
paskesnius ataskaitinius metus. Audito 
strategija nuo 2016 iki 2022 m. imtinai 
kasmet atnaujinama. Jeigu bendra valdymo 
ir kontrolės sistema taikoma daugiau kaip 
vienai veiksmų programai arba 
makroregioninės plėtros fondo 
programai, atitinkamoms veiksmų 
programoms arba makroregioninės plėtros 
fondų programoms gali būti parengta 
viena bendra audito strategija. Audito 
institucija, gavusi prašymą, audito 
strategiją pateikia Komisijai.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1685
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 117 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 117 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 117 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1688
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 117 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Pagal pasiūlytą reglamentą panaikintas vadovaujančiosios institucijos ir kontrolės 
institucijos akreditavimas.

Pakeitimas 1689
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 117 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas oficialus sprendimas 
grindžiamas nepriklausomos audito 
įstaigos, kuri vertina valdymo ir kontrolės 
sistemą, jai priklausančių tarpinių įstaigų 
vaidmenį ir tai, kaip ji atitinka 62, 63, 114 
ir 115 straipsnius, ataskaita ir nuomone. 
Akreditavimo institucija atsižvelgia į tai, ar 
veiksmų programos valdymo ir kontrolės 
sistemos yra panašios į tas, kurios veikė 
ankstesnį programavimo laikotarpį, taip pat 
į visus duomenis apie jų veikimo 
veiksmingumą.

2. 1 dalyje nurodytas oficialus sprendimas 
grindžiamas nepriklausomos audito 
įstaigos, kuri vertina valdymo ir kontrolės 
sistemą, jai priklausančių tarpinių įstaigų 
vaidmenį ir tai, kaip ji atitinka 62, 63, 114 
ir 115 straipsnius, ataskaita ir nuomone. 
Akreditavimo institucija atsižvelgia į tai, ar 
veiksmų programos arba makroregioninės 
plėtros fondo programos valdymo ir 
kontrolės sistemos yra panašios į tas, 
kurios veikė ankstesnį programavimo 
laikotarpį, taip pat į visus duomenis apie jų 
veikimo veiksmingumą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 117 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė 1 dalyje nurodytą oficialų 
sprendimą perduoda Komisijai per šešis 
mėnesius nuo sprendimo, kuriuo patvirtinta 
veiksmų programa, priėmimo.

3. Valstybė narė arba valstybių narių, 
kurios įsteigė makroregioninės plėtros 
fondą, grupė 1 dalyje nurodytą oficialų 
sprendimą perduoda Komisijai per šešis 
mėnesius nuo sprendimo, kuriuo patvirtinta 
veiksmų programa arba makroregioninės 
plėtros fondo programa, priėmimo.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.
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Pakeitimas 1691
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 117 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu visa fondų paramos veiksmų 
programai suma yra didesnė kaip 250 000 
000 EUR, Komisija gali paprašyti per du 
mėnesius nuo 1 dalyje nurodyto oficialaus 
sprendimo gavimo pateikti nepriklausomos 
audito įstaigos ataskaitą ir nuomonę bei 
valdymo ir kontrolės sistemos aprašą.

Jeigu visa fondų paramos veiksmų 
programai arba makroregioninės plėtros 
fondo programai suma yra didesnė kaip 
250 000 000 EUR, Komisija gali paprašyti 
per du mėnesius nuo 1 dalyje nurodyto 
oficialaus sprendimo gavimo pateikti 
nepriklausomos audito įstaigos ataskaitą ir 
nuomonę bei valdymo ir kontrolės sistemos 
aprašą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 119 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė užtikrina, kad viešosios 
paramos suma, išmokėta paramos 
gavėjams ne vėliau kaip iki veiksmų 
programos užbaigimo, yra bent lygi 
Komisijos tai valstybei narei išmokėtam 
fondų įnašui.

Valstybė narė arba valstybių narių, kurios 
įsteigė makroregioninės plėtros fondą, 
grupė užtikrina, kad viešosios paramos 
suma, išmokėta paramos gavėjams ne 
vėliau kaip iki veiksmų programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos 
užbaigimo, yra bent lygi Komisijos tai 
valstybei narei arba valstybių narių, 
kurios įsteigė makroregioninės plėtros 
fondą, grupei išmokėtam fondų įnašui.

Or. sk
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Irrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 120 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpiniais mokėjimais Komisija atlygina 
90 proc. sumos, gautos veiksmų programą 
patvirtinančiame sprendime nurodytoms į 
mokėjimo paraišką įtrauktos prioritetinės 
krypties tinkamoms finansuoti išlaidoms 
pritaikius bendro finansavimo normą. 
Metinį likutį Komisija nustato pagal 130 
straipsnio 1 dalį.

1. Tarpiniais mokėjimais Komisija atlygina 
95 proc. sumos, gautos veiksmų programą 
patvirtinančiame sprendime nurodytoms į 
mokėjimo paraišką įtrauktos prioritetinės 
krypties tinkamoms finansuoti išlaidoms 
pritaikius bendro finansavimo normą. 
Metinį likutį Komisija nustato pagal 130 
straipsnio 1 dalį.

Or. it

Pagrindimas

Tarpinė išmoka, sudaranti 90 proc. bendro finansavimo sumos, yra nemotyvuota, nes tokiu 
atveju valdymo institucijos netektų programai įgyvendinti būtino likvidumo. 95 proc. riba yra 
tinkamesnė, atsižvelgiant į tai, kad likę 5 proc. reikalingi kaip valdymo rezervas.

Pakeitimas 1694
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 120 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpiniais mokėjimais Komisija atlygina 
90 proc. sumos, gautos veiksmų programą 
patvirtinančiame sprendime nurodytoms į 
mokėjimo paraišką įtrauktos prioritetinės 
krypties tinkamoms finansuoti išlaidoms 
pritaikius bendro finansavimo normą. 
Metinį likutį Komisija nustato pagal 130 

1. Tarpiniais mokėjimais Komisija atlygina 
90 proc. sumos, gautos veiksmų programą 
arba makroregioninės plėtros fondo 
programą patvirtinančiame sprendime 
nurodytoms į mokėjimo paraišką įtrauktos 
prioritetinės krypties tinkamoms finansuoti 
išlaidoms pritaikius bendro finansavimo 
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straipsnio 1 dalį. normą. Metinį likutį Komisija nustato 
pagal 130 straipsnio 1 dalį. Valstybė narė 
arba valstybių narių, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, grupė 
užtikrina, kad vėliausiai iki veiksmų 
programos užbaigimo paramos gavėjams 
mokamos viešosios paramos suma siektų 
bent Europos Komisijos valstybei narei 
arba valstybių narių, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, grupei iš 
fondų sumokėtą įnašą.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1695
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 120 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpiniais mokėjimais Komisija atlygina 
90 proc. sumos, gautos veiksmų programą 
patvirtinančiame sprendime nurodytoms į 
mokėjimo paraišką įtrauktos prioritetinės 
krypties tinkamoms finansuoti išlaidoms 
pritaikius bendro finansavimo normą. 
Metinį likutį Komisija nustato pagal 130 
straipsnio 1 dalį.

1. Tarpiniais mokėjimais Komisija atlygina 
100 proc. sumos, gautos veiksmų programą 
patvirtinančiame sprendime nurodytoms į 
mokėjimo paraišką įtrauktos prioritetinės 
krypties tinkamoms finansuoti išlaidoms 
pritaikius bendro finansavimo normą. 
Metinį likutį Komisija nustato pagal 130 
straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 120 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) veiksmų programą patvirtinančiame 
Komisijos sprendime nustatyto fondų įnašo 
prioritetinei krypčiai.

(b) veiksmų programą arba 
makroregioninės plėtros fondo programą 
patvirtinančiame Komisijos sprendime 
nustatyto fondų įnašo prioritetinei krypčiai.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 120 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepaisant 22 straipsnio, Sąjungos 
parama, mokama kaip tarpiniai ir galutinio 
likučio mokėjimai, negali viršyti veiksmų 
programą patvirtinančiame Komisijos 
sprendime nustatytos viešosios paramos ir 
didžiausios galimos fondų paramos pagal 
kiekvieną prioritetinę kryptį.

3. Nepaisant 22 straipsnio, Sąjungos 
parama, mokama kaip tarpiniai ir galutinio 
likučio mokėjimai, negali viršyti veiksmų 
programą arba makroregioninės plėtros 
fondo programą patvirtinančiame 
Komisijos sprendime nustatytos viešosios 
paramos ir didžiausios galimos fondų 
paramos pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 123 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurios mokėjimo 
paraiškos pateikimo metu nėra įsivedusios 
euro kaip savo valiutos, nacionaline valiuta 
patirtas išlaidų sumas konvertuoja į eurus. 
Ši suma konvertuojama į eurus taikant 
Komisijos mėnesinį valiutos kursą, 
galiojantį tą mėnesį, kai išlaidos buvo 
įtrauktos į atitinkamos veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos sąskaitas. Šį 
kursą Komisija skelbia kiekvieną mėnesį 
elektroniniu būdu.

1. Valstybės narės, kurios mokėjimo 
paraiškos pateikimo metu nėra įsivedusios 
euro kaip savo valiutos, nacionaline valiuta 
patirtas išlaidų sumas konvertuoja į eurus. 
Ši suma konvertuojama į eurus taikant 
Komisijos mėnesinį valiutos kursą, 
galiojantį tą mėnesį, kai išlaidos buvo 
įtrauktos į atitinkamos veiksmų programos 
tvirtinančiosios institucijos arba 
vadovaujančiosios institucijos sąskaitas. Šį 
kursą Komisija skelbia kiekvieną mėnesį 
elektroniniu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti galimybę išlaikyti dabartinio programavimo laikotarpio 
susitarimus (Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 81 straipsnis), taip išvengti papildomų 
administracinių taisyklių apėjimo. Jeigu tvirtinančioji ir valdančioji institucijos sujungiamos, 
svarbiomis laikomos pastarosios sąskaitos.

Pakeitimas 1699
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 123 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kurios mokėjimo 
paraiškos pateikimo metu nėra įsivedusios 
euro kaip savo valiutos, nacionaline valiuta 
patirtas išlaidų sumas konvertuoja į eurus. 
Ši suma konvertuojama į eurus taikant 
Komisijos mėnesinį valiutos kursą, 
galiojantį tą mėnesį, kai išlaidos buvo 
įtrauktos į atitinkamos veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos sąskaitas. Šį 
kursą Komisija skelbia kiekvieną mėnesį 
elektroniniu būdu.

1. Valstybės narės, kurios mokėjimo 
paraiškos pateikimo metu nėra įsivedusios 
euro kaip savo valiutos, nacionaline valiuta 
patirtas išlaidų sumas konvertuoja į eurus. 
Ši suma konvertuojama į eurus taikant 
Komisijos mėnesinį valiutos kursą, 
galiojantį tą mėnesį, kai išlaidos buvo 
įtrauktos į atitinkamos veiksmų programos 
arba makroregioninės plėtros fondo 
programos vadovaujančiosios institucijos 
sąskaitas. Šį kursą Komisija skelbia 
kiekvieną mėnesį elektroniniu būdu.
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Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2014 m.: 2 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

a) 2014 m.: 2,5 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

Or. en

Pakeitimas 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2014 m.: 2 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

a) 2014 m.: 2 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai arba makroregioninės plėtros 
fondų programos sumos;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1702
Patrice Tirolien
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2014 m.: 2 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų
programai sumos;

a) 2014 m.: 3 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų
programai sumos;

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi yra galimybė valdymo institucijoms sumokėti paramos gavėjams prieš pateikiant 
prašymus dėl išlaidų atlyginimo Komisijai, reikia didesnio lankstumo siekiant, kad valdymo 
institucijos turėtų pakankamai išteklių, kad galėtų patenkinti paramos gavėjų poreikius.

Pakeitimas 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2015 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

b) 2015 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai arba makroregioninės plėtros 
fondų programai sumos;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1704
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2015 m.: 1 proc. viso programavimo b) 2015 m.: 2 proc. viso programavimo 
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laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

Or. en

Pakeitimas 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2015 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

b) 2015 m.: 2,5 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

Or. en

Pakeitimas 1706
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2015 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų
programai sumos;

b) 2015 m.: 2 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų
programai sumos;

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi yra galimybė valdymo institucijoms sumokėti paramos gavėjams prieš pateikiant 
prašymus dėl išlaidų atlyginimo Komisijai, reikia didesnio lankstumo siekiant, kad valdymo 
institucijos turėtų pakankamai išteklių, kad galėtų patenkinti paramos gavėjų poreikius.

Pakeitimas 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2015 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

b) 2015 m.: 3 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

Or. en

Pakeitimas 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2015 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

b) 2015 m.: 3 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

Or. en

Pakeitimas 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2015 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

b) 2015 m.: 3 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos;

Or. en

Pagrindimas

Palankiai vertiname pasiūlymą, kuriuo reikalaujama vadovaujančiųjų institucijų pinigus 
išmokėti paramos gavėjams prieš tai, kai jie kreipiasi į Europos Komisiją prašydami juos 
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išmokėti; tačiau šiai sistemai reikia lankstesnės avansų mokėjimo sistemos, jeigu 
vadovaujančiosios institucijos nori turėti pakankamai išteklių išmokėti avansu paramos 
gavėjų prašomas sumas.

Pakeitimas 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2016 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

c) 2016 m.: 2,5 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

Or. en

Pakeitimas 1711
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2016 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

c) 2016 m.: 2 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi yra galimybė valdymo institucijoms sumokėti paramos gavėjams prieš pateikiant 
prašymus dėl išlaidų atlyginimo Komisijai, reikia didesnio lankstumo siekiant, kad valdymo 
institucijos turėtų pakankamai išteklių, kad galėtų patenkinti paramos gavėjų poreikius.

Pakeitimas 1712
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2016 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

c) 2016 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai arba makroregioninės plėtros 
fondų programai sumos.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1713
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2016 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

c) 2016 m.: 2 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

Or. en

Pakeitimas 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2016 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

c) 2016 m.: 2 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

Or. en



PE491.057v01-00 144/157 AM\903906LT.doc

LT

Pakeitimas 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2016 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

c) 2016 m.: 3 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

Or. en

Pakeitimas 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2016 m.: 1 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

c) 2016 m.: 3 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

Or. en

Pagrindimas

Palankiai vertiname pasiūlymą, kuriuo reikalaujama vadovaujančiųjų institucijų pinigus 
išmokėti paramos gavėjams prieš tai, kai jie kreipiasi į Europos Komisiją prašydami juos 
išmokėti; tačiau šiai sistemai reikia lankstesnės avansų mokėjimo sistemos, jeigu 
vadovaujančiosios institucijos nori turėti pakankamai išteklių išmokėti avansu paramos 
gavėjų prašomas sumas.

Pakeitimas 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2016–2022 m. metinė išankstinio 
finansavimo suma sumokama iki liepos 1 
d. 2016 m. ji yra 2 proc. viso 
programavimo laikotarpio fondų paramos 
veiksmų programai sumos. 2017–2022 m. 
ji yra 2,5 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

2. 2016–2022 m. metinė išankstinio 
finansavimo suma sumokama iki liepos 1 
d. 2016 m. ji yra 2 proc. viso 
programavimo laikotarpio fondų paramos 
veiksmų programai arba makroregioninės 
plėtros fondų programai sumos. 2017–
2022 m. ji yra 2,5 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai arba makroregioninės plėtros 
fondų programai sumos.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1718
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 124 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2016–2022 m. metinė išankstinio 
finansavimo suma sumokama iki liepos 1 
d. 2016 m. ji yra 2 proc. viso 
programavimo laikotarpio fondų paramos 
veiksmų programai sumos. 2017–2022 m. 
ji yra 2,5 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

2. 2016–2022 m. metinė išankstinio 
finansavimo suma sumokama iki liepos 1 
d. 2016 m. ji yra 2,5 proc. viso 
programavimo laikotarpio fondų paramos 
veiksmų programai sumos. 2017–2022 m. 
ji yra 3 proc. viso programavimo 
laikotarpio fondų paramos veiksmų 
programai sumos.

Or. en

Pakeitimas 1719
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 126 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pirmos tarpinio mokėjimo paraiškos 
negalima teikti tol, kol Komisija nėra 
gavusi oficialaus akto, kuriuo 
akredituojama vadovaujančioji institucija.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1720
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 126 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tarpiniai mokėjimai pagal veiksmų 
programą nemokami, jeigu Komisijai pagal 
101 straipsnį nebuvo pateikta metinė 
įgyvendinimo ataskaita.

4. Tarpiniai mokėjimai pagal veiksmų 
programą arba makroregioninės plėtros 
fondų programą nemokami, jeigu 
Komisijai pagal 101 straipsnį nebuvo 
pateikta metinė įgyvendinimo ataskaita.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Mirira, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 126 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atsižvelgdama į turimas lėšas Komisija 
tarpinį mokėjimą įvykdo ne vėliau kaip 
per 60 dienų nuo tos dienos, kurią 
mokėjimo paraiška užregistruota 
Komisijoje.

5. Imti taikyti veiksmingas ir proporcingas 
kovos su sukčiavimu priemones, 
atsižvelgiant į nustatytą riziką, pvz., 
nepriklausomai tarnybai gaunant 
informaciją iš demaskuotojų;



AM\903906LT.doc 147/157 PE491.057v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 1722
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 126 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pradiniai išankstinio finansavimo ir 
tarpiniai mokėjimai turi pasiekti paramos 
gavėjus prieš įgyvendinant programą arba 
prieš prasidedant kitam jos etapui, 
užtikrinant, kad dėl mokėjimų terminų 
nebūtų vėluojama įgyvendinti programą ir 
kad paramos gavėjas neturėtų mokėti 
viešojo finansavimo avanso;

Or. en

Pakeitimas 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 127 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija panaikina visas pagal antrą 
pastraipą apskaičiuotas veiksmų programai 
numatytų įsipareigojimų dalis, kurios iki 
antrų finansinių metų po tų metų, kuriais 
veiksmų programai prisiimti biudžetiniai 
įsipareigojimai, gruodžio 31 d. nebuvo 
panaudotos pradiniam ir metiniam 
išankstiniam finansavimui, tarpiniams 
mokėjimams ir metiniam likučiui, arba dėl 
kurių pagal 126 straipsnio 1 dalį nepateikta 
mokėjimo paraiška.

Komisija panaikina visas pagal antrą 
pastraipą apskaičiuotas veiksmų programai 
numatytų įsipareigojimų dalis, kurios iki 
trečių finansinių metų po tų metų, kuriais 
veiksmų programai prisiimti biudžetiniai 
įsipareigojimai, gruodžio 31 d. nebuvo 
panaudotos pradiniam ir metiniam 
išankstiniam finansavimui, tarpiniams 
mokėjimams ir metiniam likučiui, arba dėl 
kurių pagal 126 straipsnio 1 dalį nepateikta 
mokėjimo paraiška.

Or. en



PE491.057v01-00 148/157 AM\903906LT.doc

LT

Pakeitimas 1724
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 127 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija panaikina visas pagal antrą 
pastraipą apskaičiuotas veiksmų programai 
numatytų įsipareigojimų dalis, kurios iki 
antrų finansinių metų po tų metų, kuriais 
veiksmų programai prisiimti biudžetiniai 
įsipareigojimai, gruodžio 31 d. nebuvo 
panaudotos pradiniam ir metiniam 
išankstiniam finansavimui, tarpiniams 
mokėjimams ir metiniam likučiui, arba dėl 
kurių pagal 126 straipsnio 1 dalį nepateikta
mokėjimo paraiška.

Komisija panaikina visas pagal antrą 
pastraipą apskaičiuotas veiksmų programai 
numatytų įsipareigojimų dalis, kurios iki 
antrų finansinių metų po tų metų, kuriais 
veiksmų programai arba makroregioninės 
plėtros fondų programai prisiimti 
biudžetiniai įsipareigojimai, gruodžio 31 d. 
nebuvo panaudotos pradiniam ir metiniam 
išankstiniam finansavimui, tarpiniams 
mokėjimams ir metiniam likučiui, arba dėl 
kurių pagal 126 straipsnio 1 dalį 
nenusiųsta mokėjimo paraiška.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1725
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 127 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija panaikina visas pagal antrą 
pastraipą apskaičiuotas veiksmų programai 
numatytų įsipareigojimų dalis, kurios iki 
antrų finansinių metų po tų metų, kuriais 
veiksmų programai prisiimti biudžetiniai 
įsipareigojimai, gruodžio 31 d. nebuvo 
panaudotos pradiniam ir metiniam 
išankstiniam finansavimui, tarpiniams 
mokėjimams ir metiniam likučiui, arba dėl 
kurių pagal 126 straipsnio 1 dalį nepateikta 
mokėjimo paraiška.

Komisija panaikina visas pagal antrą 
pastraipą apskaičiuotas veiksmų programai 
numatytų įsipareigojimų dalis, kurios iki 
antrų finansinių metų po tų metų, kuriais 
veiksmų programai prisiimti biudžetiniai 
įsipareigojimai, gruodžio 31 d. nebuvo 
panaudotos pradiniam ir metiniam 
išankstiniam finansavimui, tarpiniams 
mokėjimams ir metiniam likučiui, o 
Sanglaudos fondo atveju iki trečių 
finansinių metų po tų metų, kuriais 
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veiksmų programai prisiimti biudžetiniai 
įsipareigojimai, gruodžio 31 d. nebuvo 
panaudotos lėšos arba dėl kurių pagal 126 
straipsnio 1 dalį nepateikta mokėjimo 
paraiška.

Or. en

Pakeitimas 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 127 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 1727
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 127 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2009 m. laikotarpiu buvo 
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mažesnis negu 85 proc. to paties 
laikotarpio ES vidurkio, atveju, 1 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytas laikotarpis 
bus trečių finansinių metų po tų metų, 
kuriais veiksmų programai prisiimti 
biudžetiniai įsipareigojimai, gruodžio 31 
d.

Or. pt

Pagrindimas

Nepalankiausias sąlygas turintiems regionams turėtų būti leidžiama lanksčiai veikti, palyginti 
su kitais Europos Sąjungos regionais.

Pakeitimas 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 127 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ketvirtųjų finansinių metų, einančių 
po tų finansinių metų, kuriais prisiimtas 
šią veiksmų programos dalį atitinkantis 
biudžetinis įsipareigojimas, gruodžio 31 d. 
Komisija, laikydamasi 1 dalies antros
pastraipos nuostatų, 1 dalyje nurodytus 
biudžetinius įsipareigojimus panaikina, 
jeigu jie atitinka dotacijas, skirtas 
inovacijų ir MTTP veiksmams pagal 9 
straipsnio 1 ir 3 teminius tikslus, ir jeigu 
nėra prisiimti dėl infrastruktūros.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į kitais programavimo laikotarpiais įgyvendintus inovacijų ir MTTP veiksmus, 
bendrai finansuojamus iš ERPF, matyti, kad bendrą visoms programoms taikomą automatiško 
įsipareigojimų panaikinimo taisyklę įgyvendinti sunku. Siūloma nustatyti, kad įsipareigojimų 
panaikinimo taisyklė, taikoma šio tipo veiksmams skirtiems biudžetiniams įsipareigojimams, 
būtų įgyvendinama lanksčiau.
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Pakeitimas 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 127 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisijai priėmus sprendimą, kuriuo 
patvirtinamas didelės apimties projektas, 
galimai mokėtinos sumos automatiškai 
panaikinus įsipareigojimus sumažinamos 
metinėmis sumomis, skiriamomis tokiems 
didelės apimties projektams.
Šių metinių sumų atveju automatinio 
įsipareigojimų panaikinimo 
apskaičiavimo pradžia, nurodyta 1 
punkte, laikoma data, kai priimamas kitas 
sprendimas, būtinas tokiems didelės 
apimties projektams patvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 1730
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies II skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąskaitų patvirtinimas ir užbaigimo 
procedūros

Sąskaitų patvirtinimas ir veiksmų 
programų ir makroregioninių plėtros 
programų užbaigimo procedūros

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1731
Hermann Winkler
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 128 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

128 straipsnis Išbraukta.
Metinių sąskaitų turinys
1. Patvirtintos kiekvienos veiksmų 
programos metinės sąskaitos sudaromos 
ataskaitiniams metams, į jas įtraukiami 
šie kiekvienos prioritetinės krypties 
duomenys:
(a) visa tinkamų finansuoti išlaidų suma, 
įrašyta į tvirtinančiosios institucijos 
sąskaitas kaip suma, kurią paramos 
gavėjai sumokėjo įgyvendindami 
veiksmus, atitinkama sumokėta tinkama 
finansuoti viešoji parama ir visa viešosios 
paramos, skirtos veiksmams įgyvendinti, 
suma;
(b) per ataskaitinius metus panaikintos ir 
susigrąžintos sumos, iki ataskaitinių metų 
pabaigos susigrąžintinos sumos, pagal 61 
straipsnį susigrąžintos sumos ir 
nesusigrąžinamos sumos;
(c) kiekvienos prioritetinės krypties ERPF 
ir Sanglaudos fondo paremtų veiksmų, 
kurie buvo įgyvendinti per ataskaitinius 
metus, sąrašas;
(d) kiekvienos prioritetinės krypties pagal 
a punktą nurodytų išlaidų ir už tuos 
pačius ataskaitinius metus mokėjimo 
paraiškose deklaruotų išlaidų suderinimas 
ir visų skirtumų paaiškinimas.
2. Tvirtinančioji institucija gali pagal 
prioritetines kryptis sąskaitose numatyti 
rezervą, kuris negali viršyti 5 proc. visų už 
tam tikrus ataskaitinius metus 
pateikiamose mokėjimo paraiškose 
nurodytų išlaidų, jeigu išlaidų teisėtumas 
ir tvarkingumas tuo metu tikrinamas 
audito institucijos. Suma, kuriai taikoma 
ta procedūra, negali būti įtraukiama į visą 
1 dalies a punkte nurodytą tinkamų 
finansuoti išlaidų sumą. Šios sumos 
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galutinai įtraukiamos arba neįtraukiamos 
į metines kitų metų sąskaitas.

Or. de

Pakeitimas 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 128 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

128 straipsnis Išbraukta.
Metinių sąskaitų turinys
1. Patvirtintos kiekvienos veiksmų 
programos metinės sąskaitos sudaromos
ataskaitiniams metams, į jas įtraukiami 
šie kiekvienos prioritetinės krypties
duomenys:
a) visa tinkamų finansuoti išlaidų suma, 
įrašyta į tvirtinančiosios institucijos 
sąskaitas kaip suma, kurią paramos 
gavėjai sumokėjo įgyvendindami 
veiksmus, atitinkama sumokėta tinkama 
finansuoti viešoji parama ir visa viešosios 
paramos, skirtos veiksmams įgyvendinti, 
suma;
b) per ataskaitinius metus panaikintos ir 
susigrąžintos sumos, iki ataskaitinių metų 
pabaigos susigrąžintinos sumos, pagal 61 
straipsnį susigrąžintos sumos ir 
nesusigrąžinamos sumos;
c) kiekvienos prioritetinės krypties ERPF 
ir Sanglaudos fondo paremtų veiksmų, 
kurie buvo įgyvendinti per ataskaitinius 
metus, sąrašas;
d) kiekvienos prioritetinės krypties pagal a 
punktą nurodytų išlaidų ir už tuos pačius 
ataskaitinius metus mokėjimo paraiškose 
deklaruotų išlaidų suderinimas ir visų 
skirtumų paaiškinimas.
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2. Tvirtinančioji institucija gali pagal 
prioritetines kryptis sąskaitose numatyti 
rezervą, kuris negali viršyti 5 proc. visų už 
tam tikrus ataskaitinius metus 
pateikiamose mokėjimo paraiškose 
nurodytų išlaidų, jeigu išlaidų teisėtumas 
ir tvarkingumas tuo metu tikrinamas 
audito institucijos. Suma, kuriai taikoma 
ta procedūra, negali būti įtraukiama į visą 
1 dalies a punkte nurodytą tinkamų 
finansuoti išlaidų sumą. Šios sumos 
galutinai įtraukiamos arba neįtraukiamos 
į metines kitų metų sąskaitas.

Or. es

Pakeitimas 1733
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 128 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patvirtintos kiekvienos veiksmų 
programos metinės sąskaitos sudaromos 
ataskaitiniams metams, į jas įtraukiami šie 
kiekvienos prioritetinės krypties 
duomenys:

1. Patvirtintos kiekvienos veiksmų 
programos arba makroregioninės plėtros 
fondų programos metinės sąskaitos 
sudaromos ataskaitiniams metams, į jas 
įtraukiami šie kiekvienos prioritetinės 
krypties duomenys:

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 129 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

129 straipsnis Išbraukta.
Informacijos pateikimas
Nuo 2016 m. iki 2022 m. (imtinai)
valstybės narės teikia 75 straipsnio 1 
dalyje nurodytus dokumentus dėl 
kiekvienų to laikotarpio metų.

Or. es

Pakeitimas 1735
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 129 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2016 m. iki 2022 m. (imtinai) 
valstybės narės teikia 75 straipsnio 1 
dalyje nurodytus dokumentus dėl 
kiekvienų to laikotarpio metų.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1736
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 129 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2016 m. iki 2022 m. (imtinai) 
valstybės narės teikia 75 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus dokumentus dėl kiekvienų to 
laikotarpio metų.

Nuo 2016 m. iki 2022 m. (imtinai) 
valstybės narės arba valstybių narių, 
kurios įsteigė makroregioninės plėtros 
fondą, grupė teikia 75 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus dokumentus dėl kiekvienų to 
laikotarpio metų.

Or. sk
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1737
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 130 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 130 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1739
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 130 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl metinio likučio, kuris patvirtinus 
sąskaitas turi būti susigrąžintas iš valstybės 
narės, Komisija teikia vykdomąjį raštą 
sumoms išieškoti. Valstybei narei 
mokėtinas metinis likutis pridedamas prie 
kito tarpinio Komisijos mokėjimo, 

2. Dėl metinio likučio, kuris patvirtinus 
sąskaitas turi būti susigrąžintas iš valstybės 
narės arba valstybių narių, kurios įsteigė 
makroregioninės plėtros fondą, grupės, 
Komisija teikia vykdomąjį raštą sumoms 
išieškoti. Valstybei narei arba valstybių 
narių, kurios įsteigė makroregioninės 
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atliekamo patvirtinus sąskaitas. plėtros fondą, grupei mokėtinas metinis 
likutis pridedamas prie kito tarpinio 
Komisijos mokėjimo, atliekamo patvirtinus 
sąskaitas.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.

Pakeitimas 1740
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 130 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl priežasčių, kurios priklauso 
nuo valstybės narės, Komisija negali 
patvirtinti sąskaitų iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniams metams balandžio 30 d., 
Komisija valstybei narei praneša, kokių 
veiksmų privalo imtis vadovaujančioji 
institucija arba audito institucija, arba apie 
tai, kokias papildomas užklausas Komisija 
siūlo pateikti pagal 65 straipsnio 2 ir 3 
dalis.

3. Jeigu dėl priežasčių, kurios priklauso 
nuo valstybės narės arba valstybių narių, 
kurios įsteigė makroregioninės plėtros 
fondą, grupė, Komisija negali patvirtinti 
sąskaitų iki kitų metų pasibaigus 
ataskaitiniams metams balandžio 30 d., 
Komisija valstybei narei arba valstybių 
narių, kurios įsteigė makroregioninės 
plėtros fondą, grupei praneša, kokių 
veiksmų privalo imtis vadovaujančioji 
institucija arba audito institucija, arba apie 
tai, kokias papildomas užklausas Komisija 
siūlo pateikti pagal 65 straipsnio 2 ir 3 
dalis.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su Bendrosios strateginės programos inovacijų dalimi.


