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Pakeitimas 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 131 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

131 straipsnis Išbraukta.
Laipsniškas užbaigimas
1. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju 
kiekvienos veiksmų programos metinėse 
sąskaitose pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį pateikiamas per ataskaitinius metus 
įgyvendintų veiksmų sąrašas. Su tais 
veiksmais susijusios ir į sąskaitas 
įtrauktos išlaidos, priėmus sprendimą dėl 
patvirtinimo, laikomos galutinai 
patvirtintomis.
2. ESF atveju į sąskaitas, dėl kurių turi 
būti priimamas sprendimas dėl 
patvirtinimo, įtrauktos išlaidos laikomos 
galutinai patvirtintomis.

Or. es

Pakeitimas 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 131 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju 
kiekvienos veiksmų programos metinėse 
sąskaitose pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį pateikiamas per ataskaitinius metus 
įgyvendintų veiksmų sąrašas. Su tais 
veiksmais susijusios ir į sąskaitas įtrauktos 
išlaidos, priėmus sprendimą dėl 
patvirtinimo, laikomos galutinai 

1. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju 
kiekvienos veiksmų programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
metinėse sąskaitose pagal kiekvieną 
prioritetinę kryptį pateikiamas per 
ataskaitinius metus įgyvendintų veiksmų 
sąrašas. Su tais veiksmais susijusios ir į 
sąskaitas įtrauktos išlaidos, priėmus 
sprendimą dėl patvirtinimo, laikomos 
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patvirtintomis. galutinai patvirtintomis.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 132 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama valstybės pagalbą 
reglamentuojančių taisyklių, 
vadovaujančioji institucija užtikrina, kad, 
Komisijai ir Audito Rūmams paprašius, 
būtų pateikti visi trejų metų laikotarpio 
veiksmų patvirtinamieji dokumentai. Šis 
trejų metų laikotarpis skaičiuojamas nuo tų
metų, kuriais priimtas sprendimas dėl 
sąskaitų patvirtinimo pagal 130 straipsnį, 
gruodžio 31 d. arba vėliausiai – nuo 
galutinio likučio sumokėjimo dienos.

Nepažeisdama valstybės pagalbą 
reglamentuojančių taisyklių, 
vadovaujančioji institucija užtikrina, kad, 
Komisijai ir Audito Rūmams paprašius, 
būtų pateikti visi trejų metų laikotarpio 
veiksmų patvirtinamieji dokumentai. Šis 
trejų metų laikotarpis skaičiuojamas nuo 
galutinio likučio sumokėjimo dienos.

Or. es

Pakeitimas 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies II skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmų programų užbaigimas Veiksmų programų ir makroregioninės 
plėtros fondo programų užbaigimas

Or. sk
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 133 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užbaigimo dokumentų pateikimas ir 
galutinio likučio sumokėjimas

Veiksmų programų ir makroregioninės 
plėtros fondo programų užbaigimo 
dokumentų pateikimas ir galutinio likučio 
sumokėjimas

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 133 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) veiksmų programos galutinę 
įgyvendinimo ataskaitą ir

(b) veiksmų programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos
galutinę įgyvendinimo ataskaitą;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1747
Ramona Nicole Mănescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 133 straipsnio 2 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) naudos gavėjas turi gauti visą galutinį 
likučio mokėjimą pagal Europos 
Pavėluotų mokėjimų direktyvoje 
nustatytus terminus ir sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali sustabdyti visus tarpinius 
mokėjimus arba jų dalį prioritetinių 
krypčių arba veiksmų programų lygmeniu, 
jei:

1. Komisija gali sustabdyti visus tarpinius 
mokėjimus arba jų dalį prioritetinių 
krypčių, veiksmų programų arba 
makroregioninės plėtros fondo programų
lygmeniu, jei:

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1749
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) esama svarbių veiksmų programos 
valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų, 
kuriems pašalinti nesiimta taisomųjų 

(a) esama svarbių veiksmų programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos 
valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų, 
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priemonių; kuriems pašalinti nesiimta taisomųjų 
priemonių;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) valstybė narė nesiėmė reikiamų 
veiksmų, kad ištaisytų padėtį, dėl kurios 
pagal 74 straipsnį sustabdyti mokėjimai;

(c) valstybė narė arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusi valstybių narių 
grupė nesiėmė reikiamų veiksmų, kad 
ištaisytų padėtį, dėl kurios pagal 
74 straipsnį sustabdyti mokėjimai;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) esama didelių stebėsenos sistemos arba 
duomenų apie bendrus ir konkrečius 
rodiklius kokybės ir patikimumo trūkumų;

(d) esama didelių stebėsenos sistemos 
kokybės ir patikimumo trūkumų;

Or. en
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Pakeitimas 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) valstybė narė nesiėmė veiksmų 
programose numatytų veiksmų, kad 
įvykdytų ex ante sąlygas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1753
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) valstybė narė nesiėmė veiksmų 
programose numatytų veiksmų, kad 
įvykdytų ex ante sąlygas;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad pagrįsta sustabdyti visus Komisijos tarpinius mokėjimus ar jų dalį tik tais 
atvejais, kai iš esmės nesilaikoma valdymo ir kontrolės sistemos principų.

Pakeitimas 1754
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) valstybė narė nesiėmė veiksmų 
programose numatytų veiksmų, kad 
įvykdytų ex ante sąlygas;

(e) valstybė narė arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusi valstybių narių 
grupė nesiėmė veiksmų programose arba 
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makroregioninės plėtros fondo 
programoje numatytų veiksmų, kad 
įvykdytų ex ante sąlygas;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) per ankstesnę veiklos rezultatų 
peržiūrą nustatyta, kad pagal prioritetinę 
sritį nepavyko pasiekti veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) per ankstesnę veiklos rezultatų 
peržiūrą nustatyta, kad pagal prioritetinę 
sritį nepavyko pasiekti veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) per ankstesnę veiklos rezultatų 
peržiūrą nustatyta, kad pagal prioritetinę 
sritį nepavyko pasiekti veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1758
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) per ankstesnę veiklos rezultatų 
peržiūrą nustatyta, kad pagal prioritetinę 
sritį nepavyko pasiekti veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 1759
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) per ankstesnę veiklos rezultatų peržiūrą 
nustatyta, kad pagal prioritetinę sritį 
nepavyko pasiekti veiklos rezultatų plane 
nustatytų orientyrų;

Išbraukta.

Or. it
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Pagrindimas

Manoma, kad pagrįsta sustabdyti visus Komisijos tarpinius mokėjimus ar jų dalį tik tais 
atvejais, kai iš esmės nesilaikoma valdymo ir kontrolės sistemos principų.

Pakeitimas 1760
Erminia Mazzoni

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) valstybė nesiima veiksmų arba nesiima 
tinkamų veiksmų pagal 20 straipsnio 3 
dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) valstybė nesiima veiksmų arba nesiima 
tinkamų veiksmų pagal 20 straipsnio 3 
dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) valstybė nesiima veiksmų arba nesiima 
tinkamų veiksmų pagal 20 straipsnio 3 
dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) valstybė nesiima veiksmų arba nesiima 
tinkamų veiksmų pagal 20 straipsnio 3 
dalį.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1764
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) valstybė nesiima veiksmų arba nesiima 
tinkamų veiksmų pagal 20 straipsnio 3 
dalį.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad pagrįsta sustabdyti visus Komisijos tarpinius mokėjimus ar jų dalį tik tais 
atvejais, kai iš esmės nesilaikoma valdymo ir kontrolės sistemos principų.
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Pakeitimas 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) valstybė nesiima veiksmų arba nesiima 
tinkamų veiksmų pagal 20 straipsnio 3 
dalį.

(g) valstybė narė arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusi valstybių narių 
grupė nesiima veiksmų arba nesiima 
tinkamų veiksmų pagal 20 straipsnio 
5 dalį.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1766
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, gali nuspręsti sustabdyti visus 
tarpinius mokėjimus ar jų dalį, prieš tai 
suteikusi valstybei narei galimybę pateikti 
pastabas.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad pagrįsta sustabdyti visus Komisijos tarpinius mokėjimus ar jų dalį tik tais 
atvejais, kai iš esmės nesilaikoma valdymo ir kontrolės sistemos principų.

Pakeitimas 1767
Monika Smolková, Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, gali nuspręsti sustabdyti visus 
tarpinius mokėjimus ar jų dalį, prieš tai 
suteikusi valstybei narei galimybę pateikti 
pastabas.

2. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus, gali nuspręsti sustabdyti visus 
tarpinius mokėjimus ar jų dalį, prieš tai 
suteikusi valstybei narei arba 
makroregioninės plėtros fondą įsteigusiai 
valstybių narių grupei galimybę pateikti 
pastabas.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1768
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija nutraukia visų tarpinių 
mokėjimų ar jų dalies sustabdymą, jei 
valstybė narė ėmėsi būtinų priemonių, 
leidžiančių jį nutraukti.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad pagrįsta sustabdyti visus Komisijos tarpinius mokėjimus ar jų dalį tik tais 
atvejais, kai iš esmės nesilaikoma valdymo ir kontrolės sistemos principų.

Pakeitimas 1769
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 134 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija nutraukia visų tarpinių 
mokėjimų ar jų dalies sustabdymą, jei 
valstybė narė ėmėsi būtinų priemonių, 
leidžiančių jį nutraukti.

3. Komisija nutraukia visų tarpinių 
mokėjimų ar jų dalies sustabdymą, jei 
valstybė narė arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusi valstybių narių 
grupė ėmėsi būtinų priemonių, leidžiančių 
jį nutraukti.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1770
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 135 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsakomybė už pažeidimų tyrimą, 
reikiamas finansines pataisas ir lėšų 
susigrąžinimą visų pirma tenka valstybėms 
narėms. Nustačiusi sistemišką pažeidimą, 
valstybė narė tiria visus veiksmus, kuriems 
pažeidimas galėjo padaryti įtakos.

1. Atsakomybė už pažeidimų tyrimą, 
reikiamas finansines pataisas ir lėšų 
susigrąžinimą visų pirma tenka valstybėms 
narėms arba makroregioninės plėtros 
fondus įsteigusioms valstybių narių 
grupėms. Nustačiusi sistemišką pažeidimą, 
valstybė narė arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusi valstybių narių 
grupė tiria visus veiksmus, kuriems 
pažeidimas galėjo padaryti įtakos.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1771
Monika Smolková, Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 135 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė atlieka reikiamas 
finansines pataisas, susijusias su 
veiksmuose arba veiksmų programose 
nustatytais pavieniais ar sistemiškais 
pažeidimais. Atliekant finansinę pataisą 
panaikinamas visas veiksmui arba veiksmų 
programai skirtas viešasis įnašas arba jo 
dalis. Valstybė narė atsižvelgia į pažeidimų 
pobūdį, svarbą ir fondų finansinius 
nuostolius ir taiko proporcingą pataisą. 
Vadovaujančioji institucija finansinę 
pataisą įtraukia į tų ataskaitinių metų, 
kuriais priimtas sprendimas dėl 
panaikinimo, metines sąskaitas.

2. Valstybė narė arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusi valstybių narių 
grupė atlieka reikiamas finansines pataisas, 
susijusias su veiksmuose, veiksmų 
programose arba makroregioninės plėtros 
fondo programose nustatytais pavieniais ar 
sistemiškais pažeidimais. Atliekant 
finansinę pataisą panaikinamas visas 
veiksmui, veiksmų programai arba 
makroregioninės plėtros fondo programai 
skirtas viešasis įnašas arba jo dalis. 
Valstybė narė atsižvelgia į pažeidimų 
pobūdį, svarbą ir fondų finansinius 
nuostolius ir taiko proporcingą pataisą. 
Vadovaujančioji institucija finansinę 
pataisą įtraukia į tų ataskaitinių metų, 
kuriais priimtas sprendimas dėl 
panaikinimo, metines sąskaitas.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1772
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 135 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį panaikintą fondų įnašą 
valstybė narė gali dar kartą panaudoti 
atitinkamai veiksmų programai, 
laikydamasi 4 dalies nuostatų.

3. Pagal 2 dalį panaikintą fondų įnašą 
valstybė narė gali dar kartą panaudoti 
atitinkamai veiksmų programai arba 
makroregioninės plėtros fondo 
programai, laikydamasi 4 dalies nuostatų.

Or. sk
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 136 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais atlieka 
finansines pataisas, panaikindama visą 
Sąjungos įnašą veiksmų programai arba 
jo dalį, kaip nustatyta 77 straipsnyje, jei, 
atlikusi būtiną tyrimą, nustato, kad:

Pagal 2 dalį panaikintą fondų įnašą 
valstybė narė gali dar kartą panaudoti 
atitinkamai veiksmų programai arba 
makroregioninės plėtros fondo 
programai, laikydamasi 4 dalies nuostatų.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1774
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 136 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) esama svarbių veiksmų programos 
valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų, 
keliančių pavojų Sąjungos įnašui, kuris 
programai jau išmokėtas;

a) esama svarbių veiksmų programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos 
valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų, 
keliančių pavojų Sąjungos įnašui, kuris 
veiksmų programai arba makroregioninės 
plėtros fondo programai jau išmokėtas;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.
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Pakeitimas 1775
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 136 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prieš pradėdama taikyti šioje dalyje 
nustatytą pataisos procedūrą valstybė narė 
neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 135 
straipsnį;

b) prieš pradėdama taikyti šioje dalyje 
nustatytą pataisos procedūrą valstybė narė 
arba makroregioninės plėtros fondą 
įsteigusi valstybių narių grupė neįvykdė 
savo įsipareigojimų pagal 135 straipsnį;

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1776
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 136 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mokėjimo paraiškoje nurodytos išlaidos 
padarytos netvarkingai ir prieš pradėdama 
šioje dalyje numatytą pataisos procedūrą 
valstybė narė tų trūkumų neištaisė.

c) mokėjimo paraiškoje nurodytos išlaidos 
padarytos netvarkingai ir prieš pradėdama 
šioje dalyje numatytą pataisos procedūrą 
valstybė narė arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusi valstybių narių 
grupė tų trūkumų neištaisė.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1777
Monika Smolková, Anna Záborská



AM\903907LT.doc 19/82 PE491.058v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 136 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustatydama 1 dalyje nurodytos pataisos 
sumą Komisija atsižvelgia į pažeidimo 
pobūdį ir svarbą bei į nustatytų atitinkamos 
veiksmų programos valdymo ir kontrolės 
sistemos trūkumų mastą ir finansinį 
poveikį.

2. Nustatydama 1 dalyje nurodytos pataisos 
sumą Komisija atsižvelgia į pažeidimo 
pobūdį ir svarbą bei į nustatytų atitinkamos 
veiksmų programos arba makroregioninės 
plėtros fondo programos valdymo ir 
kontrolės sistemos trūkumų mastą ir 
finansinį poveikį.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1778
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 136 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija savo poziciją grindžia ne 
savo tarnybų auditorių ataskaitomis, savo 
išvadas dėl finansinių pasekmių ji parengia 
išnagrinėjusi priemones, kurių atitinkama 
valstybė narė ėmėsi pagal 135 straipsnio 2 
dalį, pagal 112 straipsnio 3 dalį pateiktus 
pranešimus ir visus valstybės narės 
atsakymus.

3. Jeigu Komisija savo poziciją grindžia ne 
savo tarnybų auditorių ataskaitomis, savo 
išvadas dėl finansinių pasekmių ji parengia 
išnagrinėjusi priemones, kurių atitinkama 
valstybė narė arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusi valstybių narių 
grupė ėmėsi pagal 135 straipsnio 2 dalį, 
pagal 112 straipsnio 3 dalį pateiktus 
pranešimus ir visus valstybės narės arba 
makroregioninės plėtros fondą įsteigusios 
valstybių narių grupės atsakymus.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.
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Pakeitimas 1779
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 136 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Komisija, išnagrinėjusi galutinę 
veiksmų programos įgyvendinimo 
ataskaitą, nustato, kad nepavyko pasiekti 
didelės dalies veiklos rezultatų plane 
nustatytų tikslų, atitinkamai prioritetinei 
krypčiai ji gali pritaikyti finansines 
pataisas, priimdama įgyvendinimo aktus.

4. Jeigu Komisija, išnagrinėjusi galutinę 
veiksmų programos arba makroregioninės 
plėtros fondo programos įgyvendinimo 
ataskaitą, nustato, kad nepavyko pasiekti 
didelės dalies veiklos rezultatų plane 
nustatytų tikslų, atitinkamai prioritetinei 
krypčiai ji gali pritaikyti finansines 
pataisas, priimdama įgyvendinimo aktus.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 136 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu valstybė narė nevykdo 86 
straipsnyje nustatytų prievolių, Komisija, 
atsižvelgdama į tų prievolių nesilaikymo 
laipsnį, gali atlikti finansinę pataisą, 
panaikindama visą atitinkamai valstybei 
narei skirtą struktūrinių fondų finansavimą 
arba jo dalį.

5. Jeigu valstybė narė arba 
makroregioninės plėtros fondą įsteigusi 
valstybių narių grupė nevykdo 86 
straipsnyje nustatytų prievolių, Komisija, 
atsižvelgdama į tų prievolių nesilaikymo 
laipsnį, gali atlikti finansinę pataisą, 
panaikindama visą atitinkamai valstybei 
narei arba makroregioninės plėtros fondą 
įsteigusiai valstybių narių grupei skirtą 
struktūrinių fondų finansavimą arba jo dalį.

Or. sk
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1781
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 137 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama sprendimą dėl 
finansinės pataisos, Komisija pradeda 
procedūrą, informuodama valstybę narę 
apie preliminarias savo tyrimo išvadas ir 
prašydama jos per du mėnesius pateikti 
savo pastabas.

1. Prieš priimdama sprendimą dėl 
finansinės pataisos, Komisija pradeda 
procedūrą, informuodama valstybę narę 
arba makroregioninės plėtros fondą 
įsteigusią valstybių narių grupę apie 
preliminarias savo tyrimo išvadas ir 
prašydama valstybės narės arba 
makroregioninės plėtros fondą įsteigusios 
valstybių narių grupės per du mėnesius 
pateikti savo pastabas.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 137 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama sprendimą dėl 
finansinės pataisos, Komisija pradeda 
procedūrą, informuodama valstybę narę 
apie preliminarias savo tyrimo išvadas ir 
prašydama jos per du mėnesius pateikti 
savo pastabas.

1. Prieš priimdama sprendimą dėl 
finansinės pataisos, Komisija pradeda 
procedūrą, informuodama valstybę narę 
apie preliminarias savo tyrimo išvadas ir 
prašydama jos per tris mėnesius pateikti 
savo pastabas.
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Or. en

Pakeitimas 1783
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 137 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija siūlo finansinę pataisą 
apskaičiuoti ekstrapoliuojant arba taikant 
fiksuoto dydžio sumą, valstybei narei 
suteikiama galimybė įrodyti, nagrinėjant 
atitinkamus dokumentus, kad faktinis 
pažeidimo mastas buvo mažesnis nei 
nustatė Komisija. Gavusi Komisijos 
sutikimą, valstybė narė gali apriboti tyrimo 
mastą ir nagrinėti tik atitinkamų 
dokumentų dalį arba atrinktus dokumentus. 
Šiam tyrimui skirtas laikas negali viršyti 
dar vieno dviejų mėnesių laikotarpio, 
praėjus 1 dalyje nurodytiems dviem 
mėnesiams, išskyrus deramai pagrįstus 
atvejus.

2. Jeigu Komisija siūlo finansinę pataisą 
apskaičiuoti ekstrapoliuojant arba taikant 
fiksuoto dydžio sumą, valstybei narei arba 
makroregioninės plėtros fondą įsteigusiai 
valstybių narių grupei suteikiama 
galimybė įrodyti, nagrinėjant atitinkamus 
dokumentus, kad faktinis pažeidimo mastas 
buvo mažesnis nei nustatė Komisija. 
Gavusi Komisijos sutikimą, valstybė narė 
arba makroregioninės plėtros fondą 
įsteigusi valstybių narių grupė gali 
apriboti tyrimo mastą ir nagrinėti tik 
atitinkamų dokumentų dalį arba atrinktus 
dokumentus. Šiam tyrimui skirtas laikas 
negali viršyti dar vieno dviejų mėnesių 
laikotarpio, praėjus 1 dalyje nurodytiems 
dviem mėnesiams, išskyrus deramai 
pagrįstus atvejus.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1784
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 137 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija atsižvelgia į visus valstybės 
narės per 1 ir 2 dalyse nurodytą terminą 

3. Komisija atsižvelgia į visus valstybės 
narės narė arba makroregioninės plėtros 
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pateiktus įrodymus. fondą įsteigusios valstybių narių grupės
per 1 ir 2 dalyse nurodytą terminą pateiktus 
įrodymus.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1785
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 137 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu valstybė narė nesutinka su 
preliminariomis Komisijos išvadomis, ji 
yra kviečiama į Komisijos posėdį, siekiant 
užtikrinti, kad Komisija išvadoms dėl 
finansinės pataisos taikymo pagrįsti turi 
visą reikiamą informaciją ir pastabas.

4. Jeigu valstybė narė arba 
makroregioninės plėtros fondą įsteigusi 
valstybių narių grupė nesutinka su 
preliminariomis Komisijos išvadomis, ji 
yra kviečiama į Komisijos posėdį, siekiant 
užtikrinti, kad Komisija išvadoms dėl 
finansinės pataisos taikymo pagrįsti turi 
visą reikiamą informaciją ir pastabas.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1786
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 137 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Norėdama taikyti finansines pataisas 
Komisija per šešis mėnesius nuo posėdžio 
dienos arba nuo papildomos informacijos 
gavimo dienos, jei valstybė narė sutinka po 

5. Norėdama taikyti finansines pataisas 
Komisija per šešis mėnesius nuo posėdžio 
dienos arba nuo papildomos informacijos 
gavimo dienos, jei valstybė narė arba 
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posėdžio pateikti tokią papildomą 
informaciją, įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą. Komisija atsižvelgia į visą per 
procedūrą pateiktą informaciją ir pastabas. 
Jei posėdis neįvyksta, šešių mėnesių 
laikotarpis pradedamas skaičiuoti praėjus 
dviem mėnesiams nuo Komisijos kvietimo 
atvykti į posėdį išsiuntimo dienos.

makroregioninės plėtros fondą įsteigusi 
valstybių narių grupė sutinka po posėdžio 
pateikti tokią papildomą informaciją, 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą. 
Komisija atsižvelgia į visą per procedūrą 
pateiktą informaciją ir pastabas. Jei posėdis 
neįvyksta, šešių mėnesių laikotarpis 
pradedamas skaičiuoti praėjus dviem 
mėnesiams nuo Komisijos kvietimo atvykti 
į posėdį išsiuntimo dienos.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 137 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu Komisija arba Europos Audito 
Rūmai nustato pažeidimų, turinčių 
poveikio Komisijai pateiktoms metinėms 
sąskaitoms, atitinkamos finansinės 
pataisos suma mažinama fondų parama 
veiksmų programai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1788
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 137 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu Komisija arba Europos Audito 
Rūmai nustato pažeidimų, turinčių 

Išbraukta.
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poveikio Komisijai pateiktoms metinėms 
sąskaitoms, atitinkamos finansinės 
pataisos suma mažinama fondų parama 
veiksmų programai.

Or. en

Pakeitimas 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 137 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu Komisija arba Europos Audito 
Rūmai nustato pažeidimų, turinčių 
poveikio Komisijai pateiktoms metinėms 
sąskaitoms, atitinkamos finansinės pataisos 
suma mažinama fondų parama veiksmų 
programai.

6. Jeigu Komisija arba Europos Audito 
Rūmai nustato pažeidimų, turinčių 
poveikio Komisijai pateiktoms metinėms 
sąskaitoms, atitinkamos finansinės pataisos 
suma mažinama fondų parama veiksmų 
programai arba makroregioninės plėtros 
fondo programai.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 137 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jei finansinius sunkumus patirianti 
valstybė narė įvykdo 22 straipsnio 1 dalyje 
nustatytas sąlygas, Komisija pagal 
prašymą įgyvendinimo aktu parengia 
atskirą centralizuoto valdymo programą 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1605/2002 
54a straipsnį susijusios valstybės narės 
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pareikalautoms ir (arba) susigrąžintoms 
lėšoms, taip pat pajamoms iš palūkanų ar 
nepareikalautosioms lėšoms sutelkti ir 
panaudoti kuo geresniam augimo
skatinimui, ypač įgyvendinant su 
ekonomika susijusius infrastruktūros 
projektus;

Or. de

Pakeitimas 1791
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 138 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių prievolės Valstybių narių arba makroregioninės 
plėtros fondą įsteigusių valstybių narių 
grupių prievolės

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1792
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 138 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos atliekama finansinė pataisa 
taikoma nepažeidžiant valstybės narės 
prievolės siekti susigrąžinti sumas pagal 
šio reglamento 135 straipsnio 2 dalį ir 
susigrąžinti valstybės pagalbą pagal 
Sutarties 107 straipsnio 1 dalį ir pagal 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/199939 
14 straipsnį.

Komisijos atliekama finansinė pataisa 
taikoma nepažeidžiant valstybės narės arba 
makroregioninės plėtros fondą įsteigusios 
valstybių narių grupės prievolės siekti 
susigrąžinti sumas pagal šio reglamento 
135 straipsnio 2 dalį ir susigrąžinti 
valstybės pagalbą pagal Sutarties 107 
straipsnio 1 dalį ir pagal Tarybos 
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reglamento (EB) Nr. 659/199939 14 
straipsnį.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1793
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies VIII antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Proporcinga veiksmų programų kontrolė Proporcinga veiksmų programų ir 
makroregioninės plėtros fondo programų
kontrolė

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 140 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Proporcinga veiksmų programų kontrolė Proporcinga veiksmų programų ir 
makroregioninės plėtros fondo programų
kontrolė

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.
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Pakeitimas 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 140 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmų, kurių visos tinkamos 
finansuoti išlaidos neviršija 100 000 EUR, 
auditas atliekamas ne daugiau kaip kartą, 
auditą atlieka audito institucija arba 
Komisija iki visų atitinkamų išlaidų 
galutinio patvirtinimo pagal 131 straipsnį. 
Kitų veiksmų auditą audito institucija arba 
Komisija atlieka ne dažniau kaip kartą per 
ataskaitinius metus iki visų atitinkamų 
išlaidų galutinio patvirtinimo pagal 131 
straipsnį. Šios nuostatos taikomos 
nepažeidžiant 4 dalies.

1. Veiksmų, kurių visos tinkamos 
finansuoti išlaidos neviršija 250 000 EUR, 
auditas atliekamas ne daugiau kaip kartą, 
auditą atlieka audito institucija arba 
Komisija iki visų atitinkamų išlaidų 
galutinio patvirtinimo pagal 131 straipsnį. 
Kitų veiksmų auditą audito institucija arba 
Komisija atlieka ne dažniau kaip kartą per 
ataskaitinius metus iki visų atitinkamų 
išlaidų galutinio patvirtinimo pagal 131 
straipsnį. Šios nuostatos taikomos 
nepažeidžiant 4 dalies.

Or. en

Pakeitimas 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 140 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmų, kurių visos tinkamos 
finansuoti išlaidos neviršija 100 000 EUR, 
auditas atliekamas ne daugiau kaip kartą, 
auditą atlieka audito institucija arba 
Komisija iki visų atitinkamų išlaidų 
galutinio patvirtinimo pagal 131 straipsnį. 
Kitų veiksmų auditą audito institucija arba 
Komisija atlieka ne dažniau kaip kartą per 
ataskaitinius metus iki visų atitinkamų 
išlaidų galutinio patvirtinimo pagal 131 
straipsnį. Šios nuostatos taikomos 
nepažeidžiant 4 dalies.

1. Veiksmų, kurių visos tinkamos 
finansuoti išlaidos neviršija 200 000 EUR, 
auditas atliekamas ne daugiau kaip kartą, 
auditą atlieka audito institucija arba 
Komisija iki visų atitinkamų išlaidų 
galutinio patvirtinimo pagal 131 straipsnį. 
Kitų veiksmų auditą audito institucija arba 
Komisija atlieka ne dažniau kaip kartą per 
ataskaitinius metus iki visų atitinkamų 
išlaidų galutinio patvirtinimo pagal 131 
straipsnį. Šios nuostatos taikomos 
nepažeidžiant 4 dalies.
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Or. en

Pakeitimas 1797
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 140 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmų, kurių visos tinkamos 
finansuoti išlaidos neviršija 100 000 EUR, 
auditas atliekamas ne daugiau kaip kartą, 
auditą atlieka audito institucija arba 
Komisija iki visų atitinkamų išlaidų 
galutinio patvirtinimo pagal 131 straipsnį. 
Kitų veiksmų auditą audito institucija arba 
Komisija atlieka ne dažniau kaip kartą per 
ataskaitinius metus iki visų atitinkamų 
išlaidų galutinio patvirtinimo pagal 131 
straipsnį. Šios nuostatos taikomos 
nepažeidžiant 4 dalies.

1. Veiksmų, kurių visos tinkamos 
finansuoti išlaidos neviršija 250 000 EUR, 
auditas atliekamas ne daugiau kaip kartą, 
auditą atlieka audito institucija arba 
Komisija iki visų atitinkamų išlaidų 
galutinio patvirtinimo pagal 131 straipsnį. 
Kitų veiksmų auditą audito institucija arba 
Komisija atlieka ne dažniau kaip kartą per 
ataskaitinius metus iki visų atitinkamų 
išlaidų galutinio patvirtinimo pagal 
131 straipsnį. Šios nuostatos taikomos 
nepažeidžiant 4 dalies.

Or. en

Pakeitimas 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 140 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmų, kurių visos tinkamos 
finansuoti išlaidos neviršija 100 000 EUR, 
auditas atliekamas ne daugiau kaip kartą, 
auditą atlieka audito institucija arba 
Komisija iki visų atitinkamų išlaidų 
galutinio patvirtinimo pagal 131 straipsnį. 
Kitų veiksmų auditą audito institucija 
arba Komisija atlieka ne dažniau kaip 
kartą per ataskaitinius metus iki visų 
atitinkamų išlaidų galutinio patvirtinimo 
pagal 131 straipsnį. Šios nuostatos 

1. Veiksmų, kurių visos tinkamos 
finansuoti išlaidos neviršija 250 000 EUR, 
auditas atliekamas ne daugiau kaip kartą 
iki visų atitinkamų išlaidų galutinio 
patvirtinimo pagal 131 straipsnį. Kitų 
veiksmų auditas atliekamas ne dažniau 
kaip kartą per ataskaitinius metus iki visų 
atitinkamų išlaidų galutinio patvirtinimo 
pagal 131 straipsnį. Šios nuostatos 
taikomos nepažeidžiant 4 dalies.
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taikomos nepažeidžiant 4 dalies.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikrą veiksmų programų kontrolės proporcingumą siūloma, kad veiksmų, 
kurių visos tinkamos finansuoti išlaidos neviršija 250 000 EUR, auditas būtų atliekamas ne 
daugiau kaip kartą.

Pakeitimas 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 140 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu naujausioje audito nuomonėje apie 
veiksmų programas nurodoma, kad 
reikšmingų trūkumų nėra, Komisija gali 
paskesniame susitikime, nurodytame 118 
straipsnio 3 dalyje, susitarti su audito 
institucija, kad būtino audito veiksmų lygis 
gali būti sumažintas taip, kad proporcingai 
atitiktų nustatytą riziką. Tokiais atvejais 
Komisija pati neatlieka audito vietoje, 
nebent yra faktų, liudijančių, kad esama 
valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų, 
kurie paveikia Komisijai ataskaitiniais 
metais, dėl kurių sąskaitų buvo priimtas 
sprendimas dėl patvirtinimo, deklaruotas 
išlaidas.

2. Jeigu naujausioje audito nuomonėje apie 
veiksmų programas arba makroregioninės 
plėtros fondo programas nurodoma, kad 
reikšmingų trūkumų nėra, Komisija gali 
paskesniame susitikime, nurodytame 
118 straipsnio 3 dalyje, susitarti su audito 
institucija, kad būtino audito veiksmų lygis 
gali būti sumažintas taip, kad proporcingai 
atitiktų nustatytą riziką. Tokiais atvejais 
Komisija pati neatlieka audito vietoje, 
nebent yra faktų, liudijančių, kad esama 
valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų, 
kurie paveikia Komisijai ataskaitiniais 
metais, dėl kurių sąskaitų buvo priimtas 
sprendimas dėl patvirtinimo, deklaruotas 
išlaidas.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1800
Monika Smolková, Anna Záborská
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Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 140 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija padaro išvadą, kad gali 
kliautis audito institucijos nuomone apie 
veiksmų programas, Komisija gali susitarti 
su audito institucija apriboti savo auditus 
vietoje ir audituoti tik audito institucijos 
veiklą, nebent yra faktų, liudijančių, kad 
audito institucijos veikloje, susijusioje su 
ataskaitiniais metais, dėl kurių sąskaitų 
buvo priimtas sprendimas dėl patvirtinimo, 
esama trūkumų.

3. Jeigu Komisija padaro išvadą, kad gali 
kliautis audito institucijos nuomone apie 
veiksmų programas arba makroregioninės 
plėtros fondo programas, Komisija gali 
susitarti su audito institucija apriboti savo 
auditus vietoje ir audituoti tik audito 
institucijos veiklą, nebent yra faktų, 
liudijančių, kad audito institucijos veikloje, 
susijusioje su ataskaitiniais metais, dėl 
kurių sąskaitų buvo priimtas sprendimas 
dėl patvirtinimo, esama trūkumų.

Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1801
Monika Smolková, Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
Trečiosios dalies 140 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 1 dalies, audito institucija 
ir Komisija gali atlikti veiksmų auditus, 
jeigu atliekant rizikos vertinimą nustatyta 
konkreti pažeidimo arba sukčiavimo rizika, 
yra didelio veiksmų programos valdymo ir 
kontrolės sistemos trūkumų faktų, taip pat 
per 3 metus nuo visų veiksmo išlaidų 
patvirtinimo pagal 131 straipsnį, jei 
veiksmai įtraukiami į audito imtį. Komisija 
bet kuriuo metu gali atlikti veiksmų 
auditus, kad įvertintų audito institucijos 
veiklą, ją atlikdama pakartotinai.

4. Nepažeidžiant 1 dalies, audito institucija 
ir Komisija gali atlikti veiksmų auditus, 
jeigu atliekant rizikos vertinimą nustatyta 
konkreti pažeidimo arba sukčiavimo rizika, 
yra didelio veiksmų programos arba 
makroregioninės plėtros fondo programos 
valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų 
faktų, taip pat per 3 metus nuo visų 
veiksmo išlaidų patvirtinimo pagal 
131 straipsnį, jei veiksmai įtraukiami į 
audito imtį. Komisija bet kuriuo metu gali 
atlikti veiksmų auditus, kad įvertintų audito 
institucijos veiklą, ją atlikdama 
pakartotinai.
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Or. sk

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Bendroje strateginėje programoje pridėtą naujovišką dalį.

Pakeitimas 1802
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
Ketvirtosios dalies 142 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis priimti 
deleguotuosius aktus.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai, 
negaliojantys atgaline data, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis priimti 
deleguotuosius aktus.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant garantuoti teisinį tikrumą ir pabrėžti valdymo supaprastinimo tikslą, deleguotieji 
aktai negali galioti atgaline data.

Pakeitimas 1803
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
Ketvirtosios dalies 142 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis priimti 
deleguotuosius aktus.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis priimti 
deleguotuosius aktus. Deleguotieji aktai 
negalioja atgaline data.

Or. de

Pakeitimas 1804
Manfred Weber
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Pasiūlymas dėl reglamento
Ketvirtosios dalies 142 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis priimti 
deleguotuosius aktus.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis priimti 
deleguotuosius aktus.

Deleguotieji aktai negalioja atgaline data.

Or. de

Pagrindimas

Dėl atgaline data galiojančių deleguotųjų aktų sukuriamas savivaldybių paramos gavėjų 
nesaugumas ir kyla nepasitikėjimas, taip pat įšaldomi visų lygių valdymo ištekliai.

Pakeitimas 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
Ketvirtosios dalies 142 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
vieniems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Or. es

Pagrindimas

Neribotam laikotarpiui suteikus įgaliojimą Komisijai priimti deleguotuosius aktus, kaip 
priemonę įgyvendinti Bendrijos teisės aktų normas, Europos Komisijai suteikiami 
reglamentavimo įgaliojimai visu 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, todėl gali atsirasti 
teisinis netikrumas ir gali būti neužtikrinta teisinė gynyba.

Pakeitimas 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I priedas
Bendra strateginė programa

Šios programos tikslas – pagal 
10 straipsnį veikti kaip skirtingų politikos 
krypčių tikslų konkrečiomis regioninėmis 
aplinkybėmis koordinavimo, integravimo 
ir derinimo priemonei ir ypač kaip 
investicijų prioritetų su 9 straipsnyje 
nurodytais teminiais tikslais 
koordinavimo ir derinimo priemonei.
1. Horizontalieji principai ir bendrieji 
klausimai
1.1. Partnerystė ir daugiapakopis 
valdymas
1.1.1. Daugiapakopio valdymo principui 
reikia suderintų partnerių veiksmų, 
vykdomų pagal subsidiarumo ir 
proporcingumo principus. Jis taip pat 
privalo pasireikšti darbiniu ir instituciniu 
bendradarbiavimu, ypač rengiant ir 
įgyvendinant Europos Sąjungos politiką. 
Aiški daugiapakopio valdymo principo 
nuoroda šiame reglamente reiškia šio 
principo sustiprinimą ir taip suteikiama 
pridėtinės vertės pačiai sanglaudos 
politikai.
1.1.2. Privaloma laikytis daugiapakopio 
valdymo principo, siekiant sudaryti 
palankias sąlygas siekti socialinės, 
ekonominės bei teritorinės sanglaudos ir 
su pažangiu, tvariu ir įtraukiu augimu 
susijusių Europos Sąjungos prioritetų.
Siekdami užtikrinti veiksmingą 
daugiapakopį valdymą, valstybės narės ir 
regionai turi vykdyti šiuos veiksmus:
a) pagal Europos elgesio kodeksą 
užmegzti partnerystės ryšius, kaip 
nurodyta 5 straipsnyje;
b) pagal atitinkamas konstitucinės 
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valdžios sistemas kurti skirtingų valdymo 
pakopų koordinavimo mechanizmus;
c) nuolat teikti ataskaitas apie 
partnerystės įgyvendinimą.
1.4.4. Visais BNR numatytų fondų 
įgyvendinimo etapais turi būti užmezgami 
partnerystės ryšiai, siekiant tiesiogiai 
įtraukti regionines ir vietos institucijas į 
partnerystės susitarimų ir programų 
rengimą, taip pat į tų programų rengimą, 
įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą. 
Siekiant užtikrinti partnerystę visais 
politikos įgyvendinimo etapais, taip pat 
privaloma įtraukti socialinius ir 
ekonominius partnerius, kitas viešąsias 
institucijas, taip pat pilietinei visuomenei 
atstovaujančias institucijas, įskaitant 
aplinkosaugos partnerius, 
nevyriausybines organizacijas ir 
institucijas, atsakingas už lygių galimybių 
ir nediskriminavimo principo skatinimą.
1.2. Tvarus vystymasis
1.2.1. Kaip nurodyta Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnyje, tvaraus vystymosi 
principas susijęs su pažangos koncepcija, 
pagal kurią, svarstant dabartinių ir 
būsimų kartų gerovės bei geresnės 
gyvenimo kokybės klausimus, reikia 
įtraukti socialines, ekonomines ir aplinkos 
apsaugos aplinkybes.
1.2.2. Todėl tvaraus vystymosi aplinkybės 
ir principas „teršėjas moka“ privalo būti 
neatsiejama kiekvieno plano dalis – nuo 
jo rengimo iki įgyvendinimo ir nuo 
stebėsenos iki vertinimo. Netaikyti 
principo „teršėjas moka “ gali būti leista 
tik išimtiniais atvejais ir su sąlyga, kad 
taikomos aiškios poveikio švelninimo 
priemonės.
1.2.3. Siekdami kovoti su sudėtingais 
jiems metamais iššūkiais, valstybės narės 
ir regionai privalo naudotis visomis 
turimomis Europos Sąjungos politikos 
priemonėmis. Visų pirma, siekiant kovoti 
su klimato kaita, išteklius privaloma skirti 
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prevencinėms ir poveikį švelninančioms 
priemonėms. Bet kokios naujos 
investicijos su BNR numatytų fondų 
parama privalo būti natūraliai atsparios 
klimato kaitos ir gaivalinių nelaimių 
poveikiui.
1.2.4. ERPF ir SF privalo ir toliau daug 
investuoti į valstybių narių ir regionų 
infrastruktūras, siekiant kad jos atitiktų 
Vandens pagrindų1 ir kitų susijusių 
direktyvų reikalavimus. Jau yra 
technologinių sprendimų, kuriais 
siekiama prisidėti prie tvarios veiklos, taip 
pat kuriami nauji, todėl ERPF privalo ir 
toliau teikti paramą šios srities 
moksliniams tyrimams. Tokia parama 
privaloma siekti papildyti programa 
„Horizontas 2020“ numatytas priemones. 
Lėšų su biologine įvairove susijusiai 
veiklai galima gauti pasinaudojant 
Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondu (EJRŽF). EŽŪFKP 
taip pat galima naudoti teikiant paramą 
žemės valdytojams tais atvejais, kai dėl 
privalomų aplinkos apsaugos reikalavimų 
tam tikra sritis patiria nuostolių. 
1 OL nuoroda.......2000 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB.
1.2.5. Siekti tvaraus vystymosi neturi būti 
techninė užduotis. Siekiant užtikrinti, kad 
šis tikslas būtų įtrauktas į BNR numatytų 
fondų veiklą, valdymo institucijos per visą 
programos gyvavimo ciklą privalo nuolat 
ir atitinkamai kreipti dėmesį į šį tikslą, 
taip pat privalo taikyti aktyvesnį metodą, 
siekiant sumažinti aplinkai žalingą 
intervencijų poveikį, inter alia, imdamasi 
šių veiksmų:
a) nukreipti investicijas į projektus, 
kuriais skatinamas tausiausias išteklių 
naudojimas;
b) kruopščiai apsvarstyti tokių investicijų 
poreikį, kurios gali turėti didelį neigiamą 
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poveikį aplinkai;
c) lyginant alternatyvių investicijų metodų 
„gyvavimo ciklo“ sąnaudas, atsižvelgti į 
ilgalaikes perspektyvas;
d) dažniau vykdyti žaliuosius viešuosius 
pirkimus.
1.3. Moterų ir vyrų lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimas
1.3.1. Valstybės narės ir regionai privalo 
labiau stengtis pašalinti skirtumus bei 
skatinti vyrų ir moterų lygybę, taip pat 
kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos 
visais BNR numatytų fondų įgyvendinimo 
etapais.
1.3.2. Valstybės narės ir regionai privalo 
siekti tikslo užtikrinti vyrų ir moterų 
lygybę, privalo imtis atitinkamų veiksmų 
užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
bendrai BNR numatytų fondų 
finansuojamų programų veiklą ir aiškiai 
išdėstyti veiksmus, kuriais programose 
būtų atsižvelgiama į šį principą.
1.3.3. Jei darbo rinkoje dalyvautų 
daugiau moterų, ir kaip darbdavių, ir kaip 
darbuotojų, būtų pagyvinta Europos 
Sąjungos ekonomika. Siekiant strategijos 
„Europa 2020“ užimtumo tikslų, labai 
svarbu didinant moterų užimtumo 
skaičius išnaudoti galimybes ir taip 
padidinti veiklos aktyvumą. Todėl 
privaloma skirti labai daug dėmesio, 
siekiant pašalinti kliūtis, dėl kurių 
moterys negali dalyvauti darbo rinkoje. 
Valstybės narės ir regionai privalo 
užtikrinti, kad, be ESF, ERPF, SF, 
EJRŽF ir EŽŪFKP, moterų ekonominį 
savarankiškumą skatinančia finansine 
veikla taip pat būtų prisidedama siekiant 
tinkamos darbo ir šeimos gyvenimo 
pusiausvyros ir remiamos moterų, kaip 
verslininkių, galimybės.
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1.3.4. Stebint ir vertinant programas bus 
lengviau įvertinti numatomo BNR 
numatytų fondų indėlio poveikį lyčių 
lygybei.
1.4. Prieinamumas
1.4.1. Visi visuomenei siūlomi ir bendrai 
BNR numatytų fondų finansuojami 
produktai ir paslaugos privalo būti 
prieinami. Visų pirma prieinamumas prie 
sukurtos aplinkos, transporto, 
informacinių ir ryšių technologijų yra 
labai svarbus siekiant palankių sąlygų 
neturinčių asmenų grupių, ypač 
neįgaliųjų, įtraukties.
1.4.2. Labai svarbu tinkamai spręsti su 
palankių sąlygų neturinčių asmenų 
poreikiais susijusias problemas, siekiant 
sudaryti jiems sąlygas geriau integruotis į 
darbo rinką ir visapusiškai dalyvauti 
visuomenės gyvenime.
1.4.3. Jei norima pasiekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslus, valstybės narės ir 
regionai privalo ir toliau vienodai skatinti 
socialinę, ekonominę ir teritorinę 
sanglaudą visuose ES regionuose.
1.5. Demografija
1.5.1. Vienas pagrindinių valstybėms 
narėms ir regionams artimiausiais 
dešimtmečiais teksiančių uždavinių –
prisitaikyti prie demografinių pokyčių. 
Dėl mažesnio dirbančių gyventojų 
skaičiaus ir didesnės pensinio amžiaus 
žmonių dalies derinio bus papildomai 
suvaržytos valstybių narių socialinės 
apsaugos sistemos, o dėl šios priežasties –
ir Europos Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumas.
1.5.2. Dėl demografinių pokyčių kils 
naujų iššūkių. Tokius demografinius 
pokyčius privaloma nagrinėti ir spręsti 
regioniniu ir vietos lygmenimis, ypač kai 
išryškėja skirtingos pokyčių tendencijos. 
Valstybės narės ir regionai privalo 
pasikliauti BNR numatytais fondais ir 
kurti konkrečiai pritaikytas strategijas, 
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kuriomis siekiama spręsti demografines 
problemas ir ieškoti galimybių kurti 
senjorų ekonomiką.
1.5.3. Didinant senyvo amžiaus žmonių 
darbo galimybes būtų suteikiama daug 
naudos žmonėms, visuomenėms ir 
valstybių biudžetams. Valstybės narės ir 
regionai privalo naudotis BNR 
numatytais fondais imdamosi veiksmų 
sudaryti palankias sąlygas bet kokio 
amžiaus grupių įtraukčiai. Vienas 
neatidėliotinų BNR numatytų fondų 
uždavinių – didinant visų Europos 
Sąjungos gyventojų potencialą kuo geriau 
išnaudoti turimus žmogiškuosius išteklius, 
taip pat stengtis kovoti su jaunimo 
nedarbu. To galima pasiekti gerinant 
prieigą prie būtino lygio bei kokybės 
švietimo ir tobulinant socialinės paramos 
struktūras. Investuojant į sveikatos 
apsaugos infrastruktūras taip pat būtų 
padedama siekti ilgo ir sveiko visų 
Europos Sąjungos piliečių darbingo 
amžiaus tikslo.
1.5.4. Rengdamos savo programas 
valstybės narės ir regionai privalo 
atkreipti dėmesį į ilgalaikius su 
demografiniais pokyčiais susijusius 
uždavinius. Labiausiai demografinių 
pokyčių paveikti regionai privalo nustatyti 
priemones, kuriomis siekiama:
a) remti demografinį atsinaujinimą, 
sudarant geresnes sąlygas šeimoms ir 
gerinant darbo ir šeimos gyvenimo 
pusiausvyrą;
b) didinti užimtumą; gerinti 
produktyvumą ir ekonominės veiklos 
rezultatus, investuojant į švietimą ir 
mokslinius tyrimus;
c) sutelkti dėmesį į švietimo ir socialinės 
apsaugos struktūrų adekvatumą ir 
kokybę; ir
d) užtikrinti ekonomiškesnį sveikatos 
apsaugos ir ilgalaikės priežiūros tiekimą, 
įskaitant investicijas į infrastruktūrą.
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1.6. Integruotas požiūris
1.6.1. Integruotas teritorinis požiūris yra 
esminis, siekiant veiksmingai reaguoti į 
valstybėms narėms ir regionams mestus 
iššūkius. Tokie iššūkiai susiję su šių 
reiškinių poveikiu: globalizacijos; su 
aplinka ir energija susijusių problemų; su 
senėjimu susijusių problemų ir 
demografinių pokyčių; technologinės 
transformacijos ir inovacijų poreikių; ir 
pajamų nelygybės bei socialinės 
segregacijos. Dėl sudėtingo ir tarpusavyje 
susijusio šių problemų pobūdžio, siekiant 
užtikrinti sėkmę, privaloma integruoti 
kelių sektorių įvairių rūšių sprendimus.
1.6.2. Todėl pasinaudojant BNR 
numatytais fondais, skirtingas ES lėšas 
galima sutelkti į integruotus finansavimo 
paketus, kurie būtų pritaikyti konkretiems 
vietos ir regionų poreikiams.
1.6.3. Kurdamos savo strategijas ir 
programas, kuriomis siekiama nustatyti 
tinkamiausias intervencijas, valstybės 
narės ir regionai privalo atkreipti 
ypatingą dėmesį į vyraujančias teritorines, 
struktūrines ir institucines ypatybes, pvz., 
svarstomo regiono ryšius, užimtumo 
modelius ir darbo jėgos judumą, kaimo ir 
miesto ryšius, atskirų sektorių vietos 
tarpusavio sąsajas, kultūros paveldą, 
senėjimą ir demografinius pokyčius ir 
pan.
1.6.4. Valstybės narės ir regionai privalo 
analizuoti didžiuosius socialinius 
uždavinius, su kuriais tenka susidurti. 
Spręsdami šiuos uždavinius jie taip pat 
privalo apsvarstyti klausimą, kokie yra 
konkretūs jų piliečių gerovės aspektai, 
kuriuos, vykdydami politiką, jie norėtų 
paveikti ir sustiprinti, ir kaip reikia 
formuoti ir įgyvendinti politiką 
konkrečiomis svarstomos valstybės narės 
ar regiono sąlygomis.
1.6.5. Siekdamos skatinti geras politikos 
kryptis, pritaikytas konkretaus regiono 
poreikiams, valstybės narės ir regionai 
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privalo toliau tobulinti integruotą 
teritorinį požiūrį, taikomą kuriant ir 
vykdant politiką, ir atsižvelgti į svarbius 
konteksto aspektus, tačiau dėmesį sutelkti 
į šiuos pagrindinius elementus:
a) regionų galimybių ir pajėgumų vystyti 
strategiją „Europa 2020“ vertinimą;
b) su vystymusi susijusių regionui 
tenkančių uždavinių ir jo galimybių juos 
spręsti vertinimą;
c) tinkamos teritorinės skalės ir 
aplinkybių, į kurias reikia atsižvelgti 
kuriant ir vykdant politiką, apsvarstymą 
laikantis subsidiarumo principo;
d) daugiapakopio valdymo tvarkos, 
būtinos, siekiant veiksmingai vykdyti 
politiką, kūrimą;
e) tinkamų rezultatų ir baigties rodiklių, 
taikytinų stebint ir vertinant politiką, 
pasirinkimą.
2. BNR numatytų fondų ir kitų ES 
politikos krypčių priemonių sąveika ir 
koordinavimas
2.1. Įvadas
2.1.1. Siekiant kuo geresnių tvaraus 
ekonomikos augimo ir vystymosi 
rezultatų, svarbu koordinuoti visas 
Europos Sąjungos politikos kryptis ir 
susijusias priemones, kurios atlieka 
svarbų vaidmenį siekiant ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos ir 
labiau subalansuotos ES teritorinės 
plėtros. Tuo taip pat privalo pasižymėti 
geresnis Europos Sąjungos biudžeto ir 
valstybių narių nacionalinių, regioninių ir 
vietos biudžetų koordinavimas, bendrų 
politikos prioritetų finansavimas, taip pat 
geresnis vertikalusis ES ir nacionalinių 
bei regioninių institucijų 
bendradarbiavimas.
2.1.2. Sąveika ir koordinavimas nėra 
vienas viskam tinkamas sprendimas.
Todėl reikia išsamiau išanalizuoti 
Europos Sąjungos politikos krypčių 
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poveikį regionams ir sanglaudai, siekiant 
skatinti veiksmingą sąveiką ir nustatyti bei 
skatinti tinkamiausias priemones vietos ir 
regioninėms investicijoms remti Europos 
lygmeniu.
2.1.3. Valstybės narės ir regionai privalo 
užtikrinti BNR numatytų fondų remiamų 
intervencijų ir kitų ES politikos krypčių 
tikslų nuoseklumą programavimo ir 
įgyvendinimo etapais. Todėl valstybės 
narės ir regionai turi siekti:
a) nustatyti ir naudotis skirtingų Europos 
Sąjungos priemonių papildomumu 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, ir 
planavimo etapu, ir įgyvendinant;
b) optimizuoti esamas ir, jei reikia, kurti 
naujas struktūras , kuriomis sudaromos 
sąlygos strategiškai nustatyti skirtingų 
priemonių ir struktūrų, skirtų koordinuoti 
nacionaliniu lygmeniu, prioritetus, 
vengiama veiklos dubliavimo ir 
nustatomos sritys, kurioms reikia 
papildomos finansinės paramos;
c) visiškai išnaudoti galimybes sujungti 
skirtingų priemonių paramą, siekiant 
remti konkrečius veiksmus ir glaudžiai 
dirbti su tais, kurie yra atsakingi už kitų 
nacionalinių priemonių taikymą, siekiant 
suteikti naudos gavėjams nuoseklaus ir 
kryptingo finansavimo galimybių.
2.2. Programa „Horizontas 2020“
2.2.1. Labai svarbu stiprinti sanglaudos 
politikos ir programos „Horizontas 2020“ 
sąveiką bei papildomumą ir aiškiai atskirti 
jų intervencijos sritis.
2.2.2. Visų pirmą valstybės narės ir 
regionai privalo sukurti nacionalinę arba 
regioninę mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategiją, kuria pagal Nacionalinę 
reformų programą siekiama pažangiosios 
specializacijos. Šias strategijas privaloma 
kurti glaudžiai bendradarbiaujant 
nacionalinėms ar regioninėms valdymo 
institucijoms ir tiesiogiai su programa 
„Horizontas 2020“ susijusioms 



AM\903907LT.doc 43/82 PE491.058v01-00

LT

institucijoms, tačiau taip pat įtraukiant 
suinteresuotuosius subjektus, pvz., 
universitetus ir aukštojo mokslo 
institucijas, vietos pramonę ir socialinius
partnerius. Tokiomis inovacijų 
strategijomis privaloma atsižvelgti ir į 
veiksmus rengiant programą „Horizontas 
2020“, ir į tolesnius veiksmus..
2.2.3. Veiksmai rengiant programą, skirti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veikėjų 
dalyvavimui programos „Horizontas 
2020“ projektuose rengti, bus tobulinami 
stiprinant gebėjimus. Privaloma stiprinti 
programos „Horizontas 2020“ 
nacionalinių informacijos centrų ir BNR 
numatytų fondų valdymo institucijų 
bendravimą ir bendradarbiavimą, ypač 
programos „Horizontas 2020“ galutinio 
sąrašo projektų, kurie dėl išteklių 
trūkumo nebuvo finansuojami, atžvilgiu.
2.2.4. Tolesniais veiksmais privaloma 
suteikti priemonių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų rezultatams, gautiems vykdant 
programą „Horizontas 2020“, išnaudoti ir 
skleisti į rinką. Tokius veiksmus gali 
sudaryti parama bandomosioms 
gamykloms ir parodomosioms vietovėms, 
idėjai įrodyti, finansavimui ankstyvuoju 
etapu gauti, inkubacinėms priemonėms, 
tam tikriems pramonės ir technologijų 
perkėlimo pajėgumams ir grupėms.
2.2.5. Privaloma teikti bendrą paramą 
nacionalinėms ir regioninėms valdžios 
institucijoms, siekiant parengti ir 
įgyvendinti tokias strategijas, kurias gali 
sudaryti: parama bendro Europai svarbių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
infrastruktūrų finansavimo galimybėms 
nustatyti; tarptautinio bendradarbiavimo 
skatinimas, metodinė parama pasitelkiant 
tarpusavio vertinimus, gerosios patirties 
mainai ir mokymai įvairiuose regionuose.
2.2.6. Valstybės narės ir regionai privalo 
apsvarstyti šias papildomas priemones, 
kuriomis siekiama išnaudoti visas 
valstybių narių ir regionų galimybes 
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pažangos ir inovacijų atžvilgiu, siekiant 
papildyti ir kurti sąveiką su programa 
„Horizontas 2020“:
a) susieti mažiau išsivysčiusiose valstybėse 
narėse besirandančius kompetencijos 
centrus ir inovatyvius regionus su 
pirmaujančiais Europos regionais;
b) kurti sąsajas su naujovių grupėmis ir 
pripažinti mažiau išsivysčiusių regionų 
pažangą;
c) kurti „EMTE katedrą“, siekiant 
pritraukti išskirtinius mokslininkus; ir
d) remti tyrėjų ir inovacijų kūrėjų prieigą 
prie tarptautinių tinklų.
2.3. Programa LIFE
2.3.1. Kai įmanoma, privaloma išnaudoti 
sąveiką su Europos Sąjungos politikos 
priemonėmis (ir finansavimo, ir 
nefinansavimo priemonėmis), 
naudingomis siekiant sušvelninti klimato 
kaitą, apsaugoti aplinką ir efektyviai 
naudoti išteklius.
2.3.2. Kadangi programomis bus 
prisidedama siekiant tvaraus ekonomikos 
augimo tikslų, kreipiant daugiau dėmesio 
į temines sritis ir stiprinant tvaraus 
vystymosi principą, 2.3.1. papunktyje 
nurodyta sąveika yra neatskiriama nuo 
BNR numatytų fondų reguliavimo 
pagrindų.
2.3.3. Privaloma siekti sąveikos su 
programa LIFE, ypač su integruotais 
gamtos, vandens, atliekų, oro, klimato 
kaitos padarinių švelninimo ir 
prisitaikymo prie jų sričių projektais (pvz., 
ekosistemos funkcijų ir biologinės 
įvairovės). Privaloma užtikrinti derinimą 
su programa LIFE, remiant papildomojo 
pobūdžio projektus, taip pat skatinant 
taikyti programa LIFE grindžiamus 
sprendimus, metodus ir požiūrius.
2.3.4. Privaloma skatinti atlikti poveikio 
aplinkai vertinimus, tvarumo poveikio 
vertinimus, strateginius aplinkos 
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vertinimus ir taikyti kitas susijusias 
priemones, siekiant, kad vykdant teritorinį 
planavimą (įskaitant makroregionines 
strategijas) ir priimant sprendimus 
regioniniu bei vietos lygmeniu būtų 
atsižvelgiama į biologinės įvairovės 
mažėjimą ir klimato kaitos poveikį.
2.3.5. Valstybės narės ir regionai, 
siekdami sukurti ekologiškesnę 
ekonomiką, privalo skatinti kurti 
ekologišką infrastruktūrą, diegti 
ekologiškas inovacijas ir taikyti 
naujoviškas technologijas.
2.3.6. Gebėjimų stiprinimas yra išankstinė 
sąlyga, siekiant įgyvendinti šiuos 
veiksmus; stiprinant gebėjimus privaloma 
sustiprinti vietos bei regioninių institucijų 
ir partnerių potencialą, taip pat ugdyti jų 
įgūdžius.
2.3.7. Atsižvelgiant į tai, kad su aplinka 
susijusiais iššūkiais nepaisoma 
administracinių ribų, be galo svarbus 
tarpvalstybinis, tarpregioninis ir 
tarptautinis Europos, nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimas, siekiant apsaugoti 
visų regionų biologinę įvairovę ir gamtos 
išteklius. Geriau išnaudojant teritorinio 
bendradarbiavimo galimybes ir keičiantis 
informacija, patirtimi bei gerąja praktika 
būtų labai prisidedama siekiant su 
aplinka ir klimato kaita susijusių tikslų.
2.3.8. Be to, BNR numatytų fondų 
finansavimą privaloma koordinuoti 
remiantis naujiems rinkos dalyviams 
skirto rezervo programa „NER300“, kuria 
naudojamos pajamos, gautos aukcionuose 
pardavus leidimus pagal Bendrijos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą2.
2OL L 290, 2010 11 6, p. 39–48 
2010/670/ES: 2010 m. lapkričio 3 d. 
Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi 
komercinių parodomųjų projektų, kuriais 
siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą 
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CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą, 
taip pat inovacinių atsinaujinančių 
išteklių energijos technologijų naudojimo 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/87/EB nustatytą Bendrijos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą, finansavimo kriterijai ir 
priemonės (2010/670/ES) OL L 275, 
2003 10 25, p. 32–46.
2.4. Programa „Erasmus visiems“
2.4.1. Siekiant kuo labiau padidinti 
investavimo į žmones poveikį, reikia 
stiprinti BNR numatytų fondų ir 
programos „Erasmus visiems“ sąveiką. 
Investuojant į žmones ir taip prisidedant 
prie ekonomikos augimo ir gerovės, bus 
teikiama daug naudos atskiriems 
asmenims ir visai visuomenei. Programa 
„Erasmus visiems“ remiami tik 
tarptautiniai projektai, tuo tarpu į 
sanglaudos politiką įtrauktas aiškiai 
pastebimas regioninis aspektas. Valstybės 
narės ir regionai raginami išbandyti 
bendraujant tarptautiniu lygmeniu ir 
pasitelkiant programą „Erasmus visiems“ 
sukurtas priemones bei metodus ir po to 
pasinaudojant BNR numatytais fondais 
pritaikyti juos savo teritorijoje.
2.4.2. Komisija ir valstybės narės privalo 
užtikrinti veiksmingą koordinavimą tarp 
sanglaudos politikos ir programos 
„Erasmus visiems“, aiškiai atskiriant 
investicijų rūšis ir remiamas tikslines 
grupes. Programos „Erasmus visiems“ 
parama bus sutelkiama į tarptautinį 
studentų, jaunimo ir darbuotojų judumą 
mokymosi tikslais, į strategines visos 
Europos organizacijų ir institucijų 
partnerystes ir į veiksmus, kuriais 
remiamas politikos vystymas ir 
įgyvendinimas. Pagrindinės sanglaudos 
politika numatomos prioritetinės sritys 
bus švietimas, darbo rinkos mokymas ir 
besimokančių suaugusiųjų judumas.
2.4.3. Be to, skatinant papildomas judumo 
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ir veiklos, kuria atsižvelgiama į geriausią 
patirtį ir inovatyvius projektus, nustatytus 
pagal programą „Erasmus visiems“ ES 
lygiu, finansavimo priemones, bus 
pasiekta geresnių rezultatų. Pagal šią 
programą įsteigtos nacionalinės 
agentūros gali prisidėti siekiant tokio 
koordinavimo.
2.5. Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė ir transeuropiniai tinklai, 
energetikos ir telekomunikacijų tinklai
2.5.1. Siekiant padidinti Europos pridėtinę 
vertę ir užtikrinti, kad vietos, regioniniu 
bei nacionaliniu lygmenimis ir visoje 
Europoje bus numatytos optimalios 
skirtingų rūšių infrastruktūrų (transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų) jungtys, 
ERPF, Sanglaudos fondas, 
transeuropiniai tinklai ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė turi būti 
planuojami glaudžiai bendradarbiaujant.
Užtikrinti didžiausią finansavimą Europos 
ir bendrosios rinkos masto projektams, 
ypač susijusiems su prioritetiniais 
transporto, energetikos ir skaitmeniniais 
tinklais.
2.5.2. Taip kaip nacionalinę 
infrastruktūrą reikia planuoti nuosekliai, 
tiek atsižvelgiant į kuriamas Europos 
Sąjungos tarpvalstybines jungtis, tiek 
kuriant skirtingų regionų jungtis 
valstybėje narėje, planus privaloma grįsti 
realia ir numatoma transporto paklausa ir 
jais nustatyti trūkstamas jungtis ir kliūtis.
Investuojant į regionų ryšius su visa 
apimančiu susisiekimo tinklu ir 
pagrindiniu transeuropiniu transporto 
infrastruktūros tinklu (TEN-T) privaloma 
užtikrinti, kad miesto ir kaimo vietovės 
gaus naudos iš didžiaisiais tinklais 
kuriamų galimybių.
2.5.3. Skirstant daugiau nei tam tikrai 
valstybei narei poveikio turinčias 
investicijas pagal svarbą, privaloma 
atsižvelgti į TEN-T planavimą, siekiant, 
kad ERPF ir Sanglaudos fondo 
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investicijos į transporto infrastruktūrą 
visiškai atitiktų TEN-T gaires, kuriomis 
nustatomi Europos Sąjungos transporto 
prioritetai, įskaitant šiuos: spręsti klimato 
kaitos uždavinius, toliau plėtoti integruotą 
TEN-T tinklą ir daugiarūšio vežimo 
koridoriaus idėją.
2.5.4. Komisijos baltojoje knygoje dėl 
transporto3 pateikiama konkurencingos ir 
ištekliams tausios transporto sistemos 
vizija, kuria pabrėžiama, kad transporto 
sektoriuje būtina žymiai sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Turint omenyje BNR numatytus fondus, 
tai reiškia, kad reikia sutelkti dėmesį į 
tvarias transporto priemones ir investuoti 
į sritis, kurios yra naudingiausios 
Europai, pvz., į transeuropinius tinklus. 
Nustačius, investicijos turėtų būti 
skirstomos pagal svarbą atsižvelgiant į jų 
indėlį į judumą, tvarumą, išmetamo 
šiltnamio dujas sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą ir bendrą Europos transporto 
erdvę.
3 „Bendros Europos transporto erdvės 
kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas“
COM(2011) 144 final.
2.5.5. Valstybės narės ir regionai privalo 
sutelkti investicijas į naujos 
infrastruktūros kūrimą ir esamos 
infrastruktūros pajėgumų stiprinimą iš 
esmės ją modernizuojant.
2.5.6. Jūrų transporto atžvilgiu privaloma 
tobulinti uostus, kaip efektyvias 
įvažiavimo ir išvažiavimo vietas, juos 
visiškai integruojant į sausumos 
infrastruktūrą. Privaloma teikti 
pirmenybę projektams, susijusiems su 
patekimu į uostą ir susisiekimu su 
rajonais, nutolusiais nuo pakrantės. 
Vystant vidaus vandens kelių transportą 
privaloma stiprinti šių projektų įnašą 
kuriant tvarius Europos krovininio 
transporto tinklus.
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2.5.7. Visų pirma privaloma siekti 
pasidalijamuoju valdymu valdomų ERPF 
bei Sanglaudos fondo ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės, kuri yra 
valdoma tiesiogiai, rengiant 
konkurencingą projektų atranką, 
investicijų į infrastruktūrą papildomumo. 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
bus finansuojami pagrindinio tinklo 
projektai (strategiškai svarbiausios visa 
apimančio susisiekimo tinklo dalys), 
kuriais teikiama didžiausia Europos 
pridėtinė vertė ir kuriuos TEN-T atžvilgiu 
sudėtingiausia įgyvendinti – trūkstamos 
tarpvalstybinės jungtys, pagrindinės 
kliūtys ir daugiarūšiai režimai. 
Sanglaudos fondo lėšos bus telkiamos 
Europai labai naudingiems projektams, 
kuriais, remiant TEN-T infrastruktūrą, 
siekiama pašalinti transporto tinklų 
kliūtis tiek pagrindiniame, tiek visa 
apimančiame susisiekimo tinkle.
2.5.8. Sanglaudos ir struktūrinių fondų 
lėšos bus teikiamos vietos ir regioninėms 
infrastruktūrų ir jų jungčių su 
prioritetiniais Sąjungos tinklais kūrimui 
taip pat ir energetikos bei 
telekomunikacijų srityse.
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
yra papildoma Sanglaudos ir 
struktūriniams fondams, nes ja 
prisidedama siekiant regioninio ir vietos 
infrastruktūros tobulinimo tikslų, taip 
siekiant suteikti daugiausiai pridėtinės 
vertės veikiančiai, integruotai bendrajai 
rinkai ir socialinei, ekonominei bei 
teritorinei sanglaudai.
2.6. Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonė (PNPP), Europos kaimynystės 
ir partnerystės priemonė (EKPP), 
Europos plėtros fondas (EPF)
2.6.1. Privaloma stiprinti išorės priemonių 
ir sanglaudos politikos sąveiką, norint 
veiksmingiau siekti daugialypių Europos
Sąjungos politikos tikslų. Visų pirma 
privaloma kurti sąveiką ir papildomumą 
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Europos plėtros fondo, Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonės ir Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
atžvilgiu.
2.6.2. Privaloma skirti daugiau dėmesio 
gilesnei teritorinei integracijai ir su 
teritoriniu bendradarbiavimu susijusios 
sanglaudos politikos veiklos ir Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
sąveikai. Galimybės kurti šių priemonių 
papildomumą stipriausios tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo veiklos atžvilgiu. Todėl 
valstybės narės ir regionai privalo 
užtikrinti, kad dabartinė veikla būtų 
susieta su naujai įsteigtomis Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, 
ypač atsižvelgiant į gerosios patirties 
koordinavimą ir mainus.
3. BNR numatytų fondų koordinavimo 
sistema
3.1. Valstybės narės ir regionai privalo 
užtikrinti, kad BNR numatytų fondų 
finansuojamomis intervencijomis būtų 
kuriama sąveika ir kad supaprastinimu 
būtų sumažintos administracinės išlaidos 
ir našta.
3.2. Už BNR numatytų fondų 
panaudojimą atsakingos ministerijos ir 
valdymo institucijos privalo glaudžiai 
bendradarbiauti rengdamos, 
įgyvendindamos, stebėdamos ir 
vertindamos partnerystės susitarimus ir 
programas. Visų pirma jos privalo:
a) nustatyti intervencijos sritis, kuriose, 
siekiant šiame reglamente nurodytų 
teminių tikslų, BNR numatytus fondus 
galima derinti juos tarpusavyje papildant;
b) už vieną iš BNR numatytų fondų 
atsakingomis institucijomis skatinti kitų 
valdymo institucijų ir susijusių ministerijų 
dalyvavimą kuriant paramos sistemas, 
kuriomis siekiama užtikrinti paramos 
priemonių sąveiką ir išvengti jų 
dubliavimo;
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c) įsteigti bendrus programų, kuriomis 
įgyvendinami BNR numatyti fondai, ir 
kitos bendros valdymo ir kontrolės tvarkos 
stebėsenos komitetus, siekiant sudaryti 
paprastesnes sąlygas koordinuoti 
institucijas, atsakingas už BNR numatytų 
fondų įgyvendinimą;
d) pasinaudoti bendrais į pareiškėjus, 
paramos gavėjus ir vieno langelio 
principą orientuotais e. valdysenos 
sprendimais, siekiant teikti konsultacijas 
dėl kiekvieno iš BNR numatytų fondų 
teikiamos paramos galimybių;
4. Teritorinio (tarpvalstybinio, 
tarptautinio ir tarpregioninio) 
koordinavimo prioritetai
4.1. Bendradarbiaujant galima sukurti 
didelių regioninės plėtros, darbo vietų 
kūrimo ir sanglaudos galimybių, kuriomis 
siekiama toliau nei administracinės sienos 
ir bandoma įveikti gamtines.
Bendradarbiavimas grindžiamas bendrais 
poreikiais bendroje teritorijoje dažnai 
būna pats veiksmingiausias.
4.2. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
kuriamas suvokiant, kad daugelio iššūkių 
nesustabdo administracinės sienos.
Siekiant veiksmingai reaguoti, reikia 
atitinkamu teritoriniu lygmeniu imtis 
bendrų veiksmų ir dalytis žiniomis.
4.3. Be to, pasienio regionų turimą 
potencialą galima išnaudoti taikant 
vietines paramos priemones.
4.4. Dviem dabartinėmis 
makroregioninėmis strategijomis buvo 
pramintas takas tinkamu teritoriniu 
lygmeniu suburti suinteresuotąsias 
bendrai veiklai. Įgyvendinant strategijas 
padidėjo suvokimas, kad, siekiant kovoti 
su problemomis, kurių negali išspręsti 
viena valstybė narė, pvz., Baltijos jūros ar 
Dunojaus valymas, būtina 
bendradarbiauti. Makroregionines 
strategijas ir kitų formų teritorinį 
bendradarbiavimą galima remti ERPF bei 
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ESF, o programose privaloma nustatyti 
konkrečias paramos makroregioninėms 
strategijoms sąlygas.
4.5. Kova su kliūtimis turi būti BNR 
numatytų fondų programavimo dalis – į 
dabartinius makroregioninių strategijų 
tikslus privaloma atsižvelgti atliekant 
poreikių analizę ir nustatant susijusių 
veiklos programų tikslus nuo planavimo 
etapo. Šios strategijos nebus visiškai 
išnaudotos, kol makroregioninių 
strategijų tikslai susijusiuose regionuose 
ir valstybėse narėse nebus strateginio 
sanglaudos politikos programų planavimo 
dalis.
4.6. Valstybės narės ir regionai taip pat 
privalo užtikrinti, kad teritorinio 
bendradarbiavimo programomis būtų 
veiksmingai prisidedama siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų.
Valstybės narės ir regionai gali skatinti 
bendradarbiauti, taip pat išbandyti ir 
pateikti naujus sprendimus, užtikrindami,
kad bendradarbiaujant remiami didieji 
politikos tikslai. Jei reikia, teritorinį 
bendradarbiavimą privaloma taikyti 
siekiant sutelkti skirtingų valstybių 
politikos formuotojus bendroms 
problemoms spręsti.
4.7. Valstybės narės ir regionai privalo 
suvokti teritorinio bendradarbiavimo 
programas, pirmiausia kaip naudingas 
priemones, kuriomis siekiama įveikti 
bendradarbiavimo kliūtis ir kuriomis 
atitinkamai būtų remiami nacionalinės ir 
regioninės politikos tikslai, turintys 
poveikio ne tik programos įgyvendinimo 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 1807
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1808
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda,
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skaidrūs, nustatant objektyviai 
patikrinamus tikslus ir nurodant bei viešai 
pateikiant pirminius duomenis;

– skaidrūs, nesunkiai suprantami, 
nustatant objektyviai patikrinamus tikslus 
ir nurodant bei viešai pateikiant pirminius 
duomenis;

Or. en

Pakeitimas 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 4 punkto 4.1. papunkčio trečio stulpelio antra 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– patvirtintos priemonės, būtinos energinio 
pastatų naudingumo sertifikavimo sistemai 
nustatyti pagal Direktyvos 2010/31/ES 
11 straipsnį;

– patvirtintos priemonės, būtinos energinio 
pastatų naudingumo sertifikavimo sistemai 
nustatyti pagal Direktyvos 2010/31/ES 
9 straipsnio 3 dalies b punktą,11 straipsnį
ir 18 straipsnį;

Or. en
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Pakeitimas 1810
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 4 punkto 4.1. papunkčio trečio stulpelio 5 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pateikti nacionalinių efektyvaus 
energijos vartojimo veiksmų planai, 
kuriais energijos taupymo tikslai 
paverčiami konkrečiomis ir nuosekliomis 
priemonėmis, pagal Direktyvą 
2006/32/EB arba vienodą galią turinčius 
ataskaitų teikimo dokumentus, taikomus 
Direktyvai dėl energijos vartojimo 
efektyvumo, kai ja bus panaikinta 
Direktyva 2006/32/EB.

Or. en

Pakeitimas 1811
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 4 punkto 4.1. papunkčio antro stulpelio 4 a 
pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimtos Direktyvos dėl energijos 
vartojimo efektyvumo (COM(2011) 370 
final) perkėlimas į nacionalinę teisę.

Or. en

Pakeitimas 1812
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 4 punkto 4.1. papunkčio antro stulpelio 4 b 
pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB, 
nustatančios ekologinio projektavimo 
reikalavimų su energija susijusiems 
gaminiams nustatymo sistemą (nauja 
redakcija) perkėlimas į nacionalinę teisę.

Or. en

Pakeitimas 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 4 punkto 4.2. papunkčio trečio stulpelio 1 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– valstybė narė nustatė trijų 
atsinaujinančiosios energijos sektorių –
elektros, šildymo ir transporto – paramos 
sistemas, taikomas iki 2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 6 punkto trečio stulpelio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Valstybė narė užtikrino, kad įvairiose 
vandens naudojimo srityse pagal sektorius 
būtų padengiamos vandens paslaugų 
sąnaudos pagal Direktyvos 2000/60/EB 9 

– Valstybė narė priėmė priemones 
siekdama užtikrinti, kad įvairiose vandens 
naudojimo srityse pagal sektorius būtų 
padengiamos vandens paslaugų sąnaudos 
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straipsnį. pagal Direktyvos 2000/60/EB 9 straipsnį.

Or. es

Pakeitimas 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 4 punkto 4.1. papunkčio trečio stulpelio 5 b įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pagal Direktyvos 2009/125/EB 
3 straipsnį nustatyti rinkos priežiūros 
mechanizmai.

Or. en

Pakeitimas 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 6 punkto 6.1. papunkčio trečio stulpelio pirma 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Valstybė narė užtikrino, kad įvairiose 
vandens naudojimo srityse pagal sektorius 
būtų padengiamos vandens paslaugų 
sąnaudos pagal Direktyvos 2000/60/EB 9 
straipsnį.

– Valstybė narė užtikrino, kad įvairiose 
vandens naudojimo srityse pagal sektorius 
būtų padengiamos vandens paslaugų 
sąnaudos pagal Direktyvos 2000/60/EB 
9 straipsnį, ir užtikrino vienodas 
visuotines galimybes pasinaudoti šia 
bendra gėrybe.

Or. en

Pakeitimas 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 6 punkto 6.2. a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2a. Biologinė įvairovė

Valstybė narė patiekė ir kartu su Europos 
Komisija priėmė daugiametį programos 
„Natura 2000“ vietovėms skirtų 
investicijų prioritetų skyrimo ir biudžeto 
vykdymo planą (prioritetinių veiksmų 
programa) pagal 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos 8 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 6 punkto 6.2. a papunkčio (naujo) trečio stulpelio 
pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– valstybės narės priėmė daugiametį 
investicijų prioritetų skyrimo ir biudžeto 
vykdymo planą pagal 1992 m. gegužės 
21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos 8 straipsnį (nacionalinė 
prioritetinių veiksmų programa dėl 
programos „Natura 2000“ finansavimo), 
įskaitant: 1. prioritetinių programos 
„Natura 2000“ vietovėms taikomų 
priemonių ir atitinkamų ES bendrai 
finansuojamų poreikių sąrašas; 2. bendro 
finansavimo, kurio, siekiant realizuoti 
šias priemones, buvo prašoma iš skirtingų 
ES fondų, analizė;
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Or. en

Pakeitimas 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 6 punkto 6.2. papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2b. Kultūros paveldo sektorius: 
projektų, kuriais siekiama apsaugoti, 
perduoti, skatinti ir plėsti materialųjį ir 
nematerialųjį kultūros paveldą, kūrimas.

Or. en

Pakeitimas 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 6 punkto 6.2. a papunkčio (naujo) trečio stulpelio 
pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Veiksmingos priemonės yra prieinamos 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, ypač konkrečiomis 
ypatybėmis pasižyminčiuose regionuose;

Or. en

Pakeitimas 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 6 punkto 6.2. b papunkčio (naujo) trečio stulpelio 
antra įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuriamos priemonės, skirtos kultūrinei 
ir kalbinei įvairovei išnaudoti, ir 
stiprinami visi Europos Sąjungos gyvojo 
paveldo aspektai.

Or. en

Pakeitimas 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 7 punkto 7.1. papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7.1. Keliai: parengtas išsamus nacionalinis 
transporto planas, kuriame nustatyti 
tinkami investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto infrastruktūros 
tinklą (TEN-T), visapusišką tinklą (kitos 
investicijos, ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį tinklą (įskaitant regioninį ir vietos 
viešąjį transportą) prioritetai.

7.1. Keliai: parengtas išsamus nacionalinis 
transporto planas, kuriame nustatyti 
tinkami investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto infrastruktūros 
tinklą (TEN-T), visapusišką tinklą (kitos 
investicijos, ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį tinklą (įskaitant regioninį ir vietos 
viešąjį transportą) prioritetai. Direktyvos 
2011/76/ES dėl sunkiasvorių transporto 
priemonių apmokestinimo už naudojimąsi 
tam tikra infrastruktūra perkėlimas į 
nacionalinę teisę ir taikymas.

Or. en

Pakeitimas 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 7 punkto 7.1. papunkčio trečio stulpelio 5 a trauka 
(nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– laikantis Direktyvos 2011/76/ES 
nuostatų nustatytos nacionalinės kelių 
naudotojų apmokestinimo sistemos, 
įskaitant susigrąžinimo išlaidas už 
naudojimąsi infrastruktūra, triukšmą ir 
oro taršą, taikomas visiems greitkeliams 
juos atidarius. 

Or. en

Pakeitimas 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 7 punkto 7.2. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. strateginis aplinkos vertinimas, 
atitinkantis transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus;

3. strateginis aplinkos vertinimas, 
atitinkantis transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus, įskaitant bendro 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio 
įgyvendinant planą iki 2030 m. ir iki 
2050 m. vertinimą, į kurį, jei reikia, 
įtraukiamas atitinkamas tarpvalstybinio 
skyriaus vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 7 punkto 7.2. a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72a. Jūrų transportas:

Jūrų transporto keliai (jūrų greitkeliai ir 
kabotažas) įtraukiami į bendrą regioninio 
ir tarpregioninio, nacionalinio ir 
tarpvalstybinio transporto sistemą, ypač 
prekybos reikmėms.

Or. fr

Pakeitimas 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 7 punkto 7.2. a papunkčio (naujo) trečio stulpelio 
pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Išsamiame transporto plane yra jūrų 
transporto plėtrai skirtas skyrius, kuriame 
pateikiama:

Or. fr

Pakeitimas 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 7 punkto 7.2. a papunkčio (naujo) trečio stulpelio 
antra įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– realistiškas ir apgalvotas projektų 
srautas (su biudžetu);

Or. fr
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Pakeitimas 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 7 punkto 7.2. a papunkčio (naujo) trečio stulpelio 
trečia įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– strateginis aplinkos vertinimas, 
atitinkantis transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus;

Or. fr

Pakeitimas 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 7 punkto 7.2. a papunkčio (naujo) trečio stulpelio 
ketvirta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priemonės, skirtos stiprinti tarpinių 
įstaigų ir paramos gavėjų pajėgumui 
įgyvendinti projektus pagal numatytą 
srautą.

Or. fr

Pakeitimas 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 8 punkto 8.1. papunkčio trečio stulpelio antra 
įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Užimtumo tarnybos sukūrė tinklus, kurie 
jungia darbdavius ir švietimo institucijas.

– Užimtumo tarnybos sukūrė tinklus, kurie 
jungia darbdavius ir švietimo institucijas ir 
yra taikomi sektoriams.

Or. en

Pakeitimas 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 8 punkto 8.2. papunkčio antras stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.2. Savarankiškas darbas, verslumas ir 
įmonių steigimas: parengta išsami 
strategija, kuria pagal iniciatyvą „Small 
business act“ ir laikantis užimtumo gairių 
ir bendrų valstybių narių ir Sąjungos 
ekonominės politikos gairių nuostatų dėl 
sąlygų naujoms darbo vietoms kurti 
sudarymo, teikiama integracinė parama 
veiklai pradėti.

8.2. Savarankiškas darbas, verslumas,
įmonių steigimas ir verslo perkėlimas: 
parengta išsami strategija, kuria pagal 
iniciatyvą „Small business act“ ir laikantis 
užimtumo gairių ir bendrų valstybių narių 
ir Sąjungos ekonominės politikos gairių 
nuostatų dėl sąlygų naujoms darbo vietoms 
kurti sudarymo, teikiama integracinė 
parama veiklai pradėti.

Or. en

Pakeitimas 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 8 punkto 8.2. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiksmai, kuriais siekiama informuoti ir 
didinti sąmoningumą vidurinio ugdymo 
lygmeniu;
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Or. en

Pakeitimas 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 8 punkto 8.2. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos 3 b trauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– lytimi grindžiamos konsultacijos ir 
naujų verslą pradedančių įmonių 
rengimas;

Or. en

Pakeitimas 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 8 punkto 8.2. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos 3 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priemonės, skirtos verslo perkėlimui ir 
tolesniems veiksmams pasirengti.

Or. en

Pakeitimas 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 8 punkto 8.4. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– valstybė narė nustatė priemones, skirtas 
aktyvaus senėjimo skatinimui, kad būtų 
rečiau anksti pasitraukiama iš darbo 
rinkos.

– valstybė narė nustatė priemones, skirtas 
aktyvaus senėjimo skatinimui.

Or. en

Pakeitimas 1836
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.1. papunkčio trečio stulpelio antros 
įtraukos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuri yra visapusiška (pvz., apima visus 
švietimo sektorius, įskaitant ankstyvąjį 
vaiko vystymąsi) ir pagal ją tinkamai 
taikomos prevencinės, intervencinės ir 
kompensacinės priemonės;

– kuri yra visapusiška (pvz., apima visus 
švietimo sektorius, įskaitant ankstyvąjį 
vaiko vystymąsi), veiksmingai orientuota į 
pažeidžiamas grupes, kurios pasižymi 
didžiausia mokyklos nebaigusių asmenų 
rizika, pvz. romai, ir pagal ją tinkamai 
taikomos prevencinės, intervencinės ir 
kompensacinės priemonės;

Or. en

Pakeitimas 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.1. papunkčio trečio stulpelio antros 
įtraukos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuri taikoma ne vienam sektoriui, o 
apima visus politikos sektorius ir 
suinteresuotuosius subjektus, svarbius 
sprendžiant mokyklos nebaigusių asmenų 

– kuri taikoma ne vienam sektoriui, o 
apima visus politikos sektorius ir 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
kultūros, meno ir sporto sritis, svarbius 
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skaičiaus klausimą; pagal ją ši sritis 
koordinuojama.

sprendžiant mokyklos nebaigusių asmenų 
skaičiaus klausimą; pagal ją ši sritis 
koordinuojama.

Or. en

Pakeitimas 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.2. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos pirmos įtraukos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinama, kad mažas pajamas 
gaunančių grupių ir kitų nepakankamai 
atstovaujamų grupių atstovai labiau siektų 
aukštojo išsilavinimo;

– užtikrinama, kad mažas pajamas 
gaunančių grupių ir kitų nepakankamai 
atstovaujamų grupių, ypač atsižvelgiant į 
pažeidžiamiausias grupes, atstovai labiau 
siektų aukštojo išsilavinimo;

Or. en

Pakeitimas 1839
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.2. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos pirmos įtraukos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrinama, kad mažas pajamas 
gaunančių grupių ir kitų nepakankamai 
atstovaujamų grupių atstovai labiau siektų 
aukštojo išsilavinimo;

– užtikrinama, kad mažas pajamas 
gaunančių grupių ir kitų nepakankamai 
atstovaujamų grupių, ypač atsižvelgiant į 
pažeidžiamiausias grupes, pvz. romus,
atstovai labiau siektų aukštojo 
išsilavinimo;

Or. en
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Pakeitimas 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.2. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priemonės, skirtos įsidarbinimo 
galimybėms ir verslumui didinti, kuriomis:

– lyčių aspektu grindžiamos priemonės, 
skirtos įsidarbinimo galimybėms ir 
verslumui didinti, kuriomis:

Or. en

Pakeitimas 1841
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.3. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiksmingai ugdyti profesinių įgūdžių 
besimokančio jaunimo, suaugusiųjų, į 
darbo rinką grįžtančių moterų, žemos 
kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus bei kitų 
socialiai remtinų esančių grupių asmenų 
įgūdžius;

– veiksmingai ugdyti profesinių įgūdžių 
besimokančio jaunimo, suaugusiųjų, į 
darbo rinką grįžtančių moterų, žemos 
kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus 
darbuotojų, socialiai atskirtų 
bendruomenių, pvz., romų, bei kitų 
socialiai remtinų esančių grupių asmenų 
įgūdžius;

Or. en

Pakeitimas 1842
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.3. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos ketvirta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didinti švietimo ir mokymo aktualumą ir 
prisitaikyti nuo nustatytų tikslinių grupių 
poreikių;

– didinti švietimo ir mokymo aktualumą ir 
prisitaikyti nuo nustatytų tikslinių grupių 
su ypatingais poreikiais, pvz., nuolat 
nedirbančių asmenų ir socialiai atskirtų 
bendruomenių, poreikių;

Or. en

Pakeitimas 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.3. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didinti švietimo ir mokymo aktualumą ir 
prisitaikyti nuo nustatytų tikslinių grupių 
poreikių;

– didinti švietimo ir mokymo aktualumą ir 
prisitaikyti nuo nustatytų tikslinių grupių 
poreikių, įskaitant regioninių, oficialių ir 
neoficialių kalbų mokėjimą.

Or. en

Pakeitimas 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.3. a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9.3a. Profesinis rengimas ir mokymas: 
nacionalinės ar regioninės modernaus 
profesinio rengimo ir mokymo strategijos.

Or. en
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Pakeitimas 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.3. a papunkčio (naujo) trečio stulpelio 
pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– profesinio rengimo ir mokymo, kaip 
tvaraus vystymosi ir integracinio augimo 
varomosios jėgos, pripažinimas;

Or. en

Pakeitimas 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.3. a papunkčio (naujo) trečio stulpelio 
antra įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priemonės, skirtos pradinio ir tęstinio 
profesinio mokymo kokybei gerinti ir 
veiksmingumui didinti;

Or. en

Pakeitimas 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9 punkto 9.3. a papunkčio (naujo) trečio stulpelio 
trečia įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priemonės, skirtos profesiniam rengimui 
ir mokymui.
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Or. en

Pakeitimas 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.1. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuri atitinka nacionalinį skurdo ir 
socialinės atskirties mažinimo tikslą
(nustatytą nacionalinėje reformų 
programoje), pagal kurį taip pat siekiama 
didinti užimtumo galimybes socialiai 
remtinoms esančioms grupėms;

– kurioje išdėstomi konkretūs pasiūlymai, 
skirti veiklai, siekiant nacionalinio skurdo 
ir socialinės atskirties mažinimo tikslo
(nustatyto nacionalinėje reformų 
programoje), pagal kurį taip pat siekiama 
didinti užimtumo galimybes socialiai 
remtinoms esančioms grupėms;

Or. en

Pakeitimas 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.1. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuri rodo, kad socialiniai partneriai ir 
atitinkami suinteresuotieji subjektai 
dalyvauja planuojant aktyvią įtrauktį;

– kuri rodo, kad socialiniai partneriai ir 
atitinkami suinteresuotieji subjektai 
dalyvauja visais aktyvios įtraukties ir 
nacionalinių kovos su skurdu strategijų 
etapais (kuriant, įgyvendinant ir 
vertinant);

Or. en
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Pakeitimas 1850
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.1. papunkčio trečio stulpelio antros 
įtraukos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kurioje nustatyti pasiekiami nacionaliniai 
romų integracijos mažinant atskirtį nuo 
kitų gyventojų tikslai. Šiais tikslais turėtų 
būti bent jau siekiama romų integracijos 
keturių ES lygmens tikslų, susijusių su 
išsilavinimo, užimtumo, sveikatos 
priežiūros ir būsto galimybėmis;

– kurioje nustatyti pasiekiami nacionaliniai 
romų integracijos mažinant atskirtį nuo 
kitų gyventojų tikslai, nustatant aiškius 
išmatuojamus ir paaiškinamus 
uždavinius, terminus ir kriterijus. Šiais 
tikslais turėtų būti bent jau siekiama romų 
integracijos keturių ES lygmens tikslų, 
susijusių su išsilavinimo, užimtumo, 
sveikatos priežiūros ir būsto galimybėmis;

Or. en

Pakeitimas 1851
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.1. papunkčio trečio stulpelio antros 
įtraukos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuri atitinka nacionalinę reformų 
programą;

– kuri atitinka nacionalinę reformų 
programą ir nacionalinę skurdo mažinimo 
programą;

Or. en

Pakeitimas 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.1. papunkčio trečio stulpelio antros 
įtraukos antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuri atitinka nacionalinę reformų 
programą;

– kuri atitinka nacionalinę reformų 
programą ir nacionalines socialines 
ataskaitas;

Or. en

Pakeitimas 1853
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.1. papunkčio trečio stulpelio antros 
įtraukos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kurioje nustatyti, kai tinkama, 
nepalankioje padėtyje esantys 
mikroregionai arba atskirti rajonai, kurių 
bendruomenės ypač skurdžios, 
vadovaujantis turimais socialiniais, 
ekonominiais ir teritoriniais rodikliais 
(pvz., labai žemas išsilavinimo lygis, 
ilgalaikis nedarbas ir pan.);

– kurioje nustatyti, kai tinkama, 
nepalankioje padėtyje esantys 
mikroregionai arba atskirti rajonai, kurių 
bendruomenės ypač skurdžios, 
vadovaujantis tinkamiausiais socialiniais, 
ekonominiais ir teritoriniais rodikliais 
(pvz., labai žemas išsilavinimo lygis, 
ilgalaikis nedarbas ir pan.);

Or. en

Pakeitimas 1854
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.2. papunkčio antras stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

parengta nacionalinė arba regioninė 
sveikatos strategija, kuria užtikrinamos 
galimybės naudotis kokybiškomis 
sveikatos paslaugomis ir ekonominis 
tvarumas.

parengta nacionalinė arba regioninė 
sveikatos strategija, kuria visiems 
užtikrinamos vienodos galimybės naudotis 
kokybiškomis sveikatos paslaugomis ir 
ekonominis tvarumas.

Or. en
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Pakeitimas 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.2. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatytos suderintos priemonės, 
kuriomis būtų sudaromos geresnės sąlygos 
naudotis kokybiškomis sveikatos 
paslaugomis;

– numatytos suderintos priemonės, 
kuriomis būtų sudaromos geresnės sąlygos 
naudotis kokybiškomis ir prieinamomis 
sveikatos paslaugomis ir kuriomis 
siekiama kovoti su nelygybę sveikatos 
srityje lemiančiais socialiniais veiksniais;

Or. en

Pakeitimas 1856
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 10 punkto 10.2. papunkčio trečio stulpelio pirmos 
įtraukos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

numatytos suderintos priemonės, kuriomis 
būtų sudaromos geresnės sąlygos naudotis 
kokybiškomis sveikatos paslaugomis;

– numatytos suderintos priemonės, 
kuriomis būtų sudaromos vienodos 
geresnės sąlygos naudotis kokybiškomis 
sveikatos paslaugomis ir kurios yra aiškiai 
orientuotos į pažeidžiamas grupes ir 
socialiai atskirtas bendruomenes;

Or. en

Pakeitimas 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 11 punkto pirmas stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Institucinių pajėgumų ir veiksmingo 
viešojo administravimo stiprinimas 
(nurodytas 9 straipsnio 11 dalyje)

11. Institucinių pajėgumų ir veiksmingo 
bei kolektyvinio viešojo administravimo 
stiprinimas ir socialinių partnerių, 
nevyriausybinių organizacijų, regioninių 
bei vietos valdžios institucijų ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų, ypač 
Reglamento (ES) Nr. [BNR...] 
5 straipsnyje nurodytų partnerių, 
gebėjimų stiprinimo skatinimas (nurodytas 
9 straipsnio 11 dalyje) )

Or. en

Pakeitimas 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 11 punkto trečio stulpelio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Parengta ir įgyvendinama valstybių 
narsių administracinio veiksmingumo 
stiprinimo strategija1, kurioje:

– Parengta ir įgyvendinama valstybių narių 
regioninių ir vietos valdžios institucijų
administracinio veiksmingumo ir įgūdžių 
taikant kolektyvinius metodus stiprinimo 
strategija1, kurioje:

Or. en

Pakeitimas 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 11 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos penkta 
įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatyta visais lygmenimis ugdyti 
įgūdžius;

– numatyta visais lygmenimis ugdyti 
įgūdžius, įskaitant metodų, kuriais 
užtikrinamas pilietinės visuomenės 
dalyvavimas priimant sprendimus, 
pritaikymą;

Or. en

Pakeitimas 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 11 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos 6 a 
įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatyta socialinių partnerių, 
nevyriausybinių organizacijų, regioninių 
bei vietos valdžios institucijų ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų gebėjimų 
stiprinimo strategija;

Or. en

Pakeitimas 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 11 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos 6 b 
įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– numatyta partnerystės principo 
veiksmingumo strategija, įskaitant 
finansinę pakankamo partnerių, nurodytų 
šio reglamento 5 straipsnyje, gebėjimų 
stiprinimo koncepciją;
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Or. en

Pakeitimas 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 1 punkto antras stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatyta tvarka, kuria užtikrinamas 
veiksmingas 2000 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos direktyvos 2000/78/EB, 
nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendruosius pagrindus ir 
2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės įgyvendinimas ir taikymas.

Nustatyta tvarka, kuria užtikrinamas 
veiksmingas 2000 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos direktyvos 2000/78/EB, 
nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendruosius pagrindus ir 
2000 m. birželio 29 d. Tarybos 
direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios 
vienodo požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, taip pat JT neįgaliųjų 
teisių konvencijos 5 straipsnio
įgyvendinimas ir taikymas.

Or. en

Pakeitimas 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 1 punkto trečio stulpelio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Toliau nurodytomis priemonėmis 
užtikrinama, kad ES Direktyva 2000/78/EB 
ir Direktyva 2000/43/EB dėl kovos su 
diskriminavimu būtų įgyvendinamos ir 
taikomos veiksmingai:

– Toliau nurodytomis priemonėmis 
užtikrinama, kad ES Direktyva 2000/78/EB 
ir Direktyva 2000/43/EB dėl kovos su 
diskriminavimu, taip pat JT neįgaliųjų 
teisių konvencijos 5 straipsnis būtų 
įgyvendinami ir taikomi veiksmingai:

Or. en
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Pakeitimas 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 1 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos pirma 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– institucijų susitarimais dėl ES direktyvų 
dėl kovos su diskriminavimu 
įgyvendinimo, taikymo ir priežiūros;

– institucijų susitarimais dėl ES direktyvų 
dėl kovos su diskriminavimu ir JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos 5 straipsnio 
įgyvendinimo, taikymo ir priežiūros;

Or. en

Pakeitimas 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 1 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos trečia 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– administracinių pajėgumų įgyvendinti ir 
taikyti ES direktyvas dėl kovos su 
diskriminavimu stiprinimo priemonėmis.

– administracinių pajėgumų įgyvendinti ir 
taikyti ES direktyvas dėl kovos su 
diskriminavimu ir JT neįgaliųjų teisių 
konvencijos 5 straipsnį stiprinimo 
priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 2 punkto antras stulpelis



PE491.058v01-00 78/82 AM\903907LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parengta lyčių lygybės skatinimo strategija 
ir veiksmingo jos įgyvendinimo 
užtikrinimo tvarka.

Parengta strategija, kuria siekiama ES 
lyčių lygybės tikslų, ir veiksmingo jos 
įgyvendinimo užtikrinimo tvarka, 
integruojant lyčių aspektą ir atliekant 
kitus konkrečius veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 2 punkto trečio stulpelio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toliau nurodytomis priemonėmis 
užtikrinama, kad atskira lyčių lygybės 
skatinimo strategija būtų įgyvendinama ir 
taikoma veiksmingai:

Toliau nurodytomis priemonėmis 
užtikrinama, kad atskira strategija, kuria 
siekiama ES lyčių lygybės tikslų, būtų 
įgyvendinama ir taikoma veiksmingai:

Or. en

Pakeitimas 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 2 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos antra 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– parengtas lyčių lygybės tikslų 
integravimo, taikant lyčių standartus ir 
gaires, planas ir ex ante kriterijai;

– parengtas lyčių lygybės tikslų 
integravimo, visoms BSP lėšoms taikant 
lyčių lygybės standartus ir gaires, planas ir 
ex ante kriterijai;

Or. en
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Pakeitimas 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 2 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos trečia 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nustatyta įgyvendinimo tvarka, be to, 
rengiant, stebint ir vertinant intervenciją 
dalyvauja lyčių lygybės institucija.

– nustatyta įgyvendinimo tvarka, be to, 
rengiant, stebint ir vertinant intervenciją 
dalyvauja lyčių lygybės institucija arba 
lyčių lygybės ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 3 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos pirma 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įgyvendinamos priemones pagal JT 
konvencijos 9 straipsnį, siekiant užkirsti 
kelią prieinamumo kliūtims ir trukdžiams 
neįgaliems asmenims, taip pat jas nustatyti 
ir pašalinti;

– įgyvendinamos priemones pagal JT 
konvencijos 9 straipsnį, siekiant visose 
srityse, įskaitant, infrastruktūrą, 
paslaugas ir prekes, užkirsti kelią 
prieinamumo kliūtims ir trukdžiams 
neįgaliems asmenims, taip pat jas nustatyti 
ir pašalinti;

Or. en

Pakeitimas 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 3 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos antra 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sudaryti institucijų susitarimai dėl JT 
konvencijos įgyvendinimo ir priežiūros 
pagal Konvencijos 33 straipsnį;

– sudaryti institucijų susitarimai dėl JT 
konvencijos įgyvendinimo ir priežiūros 
pagal Konvencijos 33 straipsnį; taip pat 
numatytas neįgaliesiems atstovaujančių 
organizacijų dalyvavimas rengiant ir 
įgyvendinant šiuos susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 1872
Rosa Estaràs Ferragut 

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 4 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos pirma 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

direktyvos 2004/18/EB ir 2004/17/EB 
visiškai perkeltos į nacionalinę teisę;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1873
Rosa Estaràs Ferragut 

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 4 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos trečia 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– taikomos skaidrių sutarčių sudarymo 
procedūrų tinkamos priežiūros ir 
stebėjimo užtikrinimo priemonės ir apie tas 
procedūras tinkamai informuojama;

– taikomos skaidrių sutarčių sudarymo 
procedūrų užtikrinimo priemonės ir apie 
tas procedūras tinkamai informuojama;

Or. es
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Pakeitimas 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 4 punkto trečio stulpelio pirmos įtraukos 5 a 
įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sukurta strategija, kuria sudaromos 
sąlygos ir skatinamas žaliųjų viešųjų 
pirkimų vystymas.

Or. en

Pakeitimas 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo „Informavimas ir komunikacija, susiję su fondų parama“ 1 dalies pirma 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paramos gavėjo pavadinimas (tik 
juridiniai asmenys; fiziniai asmenys 
nenurodomi);;

– paramos gavėjo pavadinimas (tik 
juridiniai asmenys; fiziniai asmenys 
nenurodomi, įskaitant juridinius asmenis, 
dirbančius su finansinėmis priemonėmis, 
kaip nurodyta 33 straipsnyje);;

Or. en

Pakeitimas 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo „Informavimas ir komunikacija, susiję su fondų parama“ 2 dalies 2.1. skirsnio 
2 dalies d a punktas (naujas)



PE491.058v01-00 82/82 AM\903907LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da. skelbiama bent procentinė Europos 
Sąjungos visos leidiniams apie 
finansuotus projektus ar finansuotą 
veiklą skirtos finansavimo sumos dalis;

Or. en

Pakeitimas 1877
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 4 dalies pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kasmet atnaujinami duomenys apie 
vykdytiną informavimo ir komunikacijos 
veiklą.

(i) kasmet atnaujinami duomenys apie 
duomenų atnaujinimo metu numatytą
vykdytiną informavimo ir komunikacijos 
veiklą.

Or. de

Pagrindimas

Reglamento teksto išaiškinimas, kad vykdant komunikacijos veiklą būtų galima lanksčiai 
reaguoti ir į nenumatytus komunikacijos poreikius.


