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Pakeitimas 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visos formuluotės su žodžiu „privalo“ 
turėtų būti pakeistos į „turėtų“. Išskyrus 
taisykles, susijusias su partneryste (pagal 
5 straipsnį), kuriose turėtų išlikti 
veiksmažodžio esamasis laikas (angl. 
shall).
(Bendras pakeitimas, kuris turėtų būti 
taikomas visame BSP tekste)

Or. en

Pagrindimas

Turi būti taikomas visame BSP priede.

Pakeitimas 1879
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) įžanginės dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios programos tikslas yra veikti pagal 
10 straipsnį kaip skirtingų politikos 
krypčių tikslų koordinavimo, integravimo 
ir derinimo priemonė konkrečiame 
regione ir visų pirma investicinių tikslų 
koordinavimo ir derinimo su teminiais 
tikslais, nustatytais 9 straipsnyje, 
priemonė, nepažeidžiant konkretaus 
fondo reglamentuose nustatytų prioritetų 
ir tikslų.

Or. en
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Pakeitimas 1880
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) įžanginės dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios programos tikslas yra veikti pagal 
10 straipsnį kaip skirtingų ES politikos 
krypčių tikslų koordinavimo, integravimo 
ir derinimo priemonė nacionaliniu, 
regionų ir vietos lygmeniu ir visų pirma 
investicinių tikslų koordinavimo ir 
derinimo su teminiais tikslais, nustatytais 
9 straipsnyje, priemonė. Įgyvendinant šią 
programą turi būti laikomasi 
paprastinimo principo, siekiant nesukelti 
jokios papildomos administracinės naštos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teritorinio sanglaudos politikos aspekto, visi teritoriniai lygmenys turėtų būti 
atspindėti šiame tekste. Šis reglamentas taip pat neturi sukelti didesnės administracinės 
naštos.

Pakeitimas 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) įžanginės dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be šiame priede pateiktos programos, 
Komisija turėtų remti valstybes nares ir 
regionus pagal 142 straipsnį deleguotųjų 
aktų forma priimdama nebaigtinį 
fondams, kuriems taikomas BNR, 
rekomenduojamų veiksmų sąrašą. Šis 
nebaigtinis sąrašas, kaip BNR dalis, 
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turėtų suteikti valstybėms narėms ir 
regionams gaires, kaip jos gali įgyvendinti 
reglamento 9 straipsnyje nustatytus 
teminius tikslus, atsižvelgiant į skirtingus 
regionų poreikius, problemas ir galimybes 
bei tvaraus regionų vystymuisi reikalingą 
lankstumą.
(Įžanga, BSP tikslas)

Or. en

Pakeitimas 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.1 skirsnio 1.1.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.2. Turi būti laikomasi įvairių lygių 
valdymo principo, siekiant paskatinti 
socialinę, ekonominę ir teritorinę 
sanglaudą.

Or. en

Pagrindimas

Sąjungos prioritetai neturėtų būti pateikti.

Pakeitimas 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.1 skirsnio 1.1.2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.2a Remiantis 5 straipsniu, valstybės 
narės užmezga partnerystę su 
kompetentingų regionų, vietos, miestų ir 
kitų valdžios institucijų kompetentingais 
atstovais ir pilietinei visuomenei 
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atstovaujančiomis įstaigomis, įskaitant 
aplinkos partnerius, nevyriausybines 
organizacijas, ir įstaigomis, atsakingomis 
už lyčių lygybę, nediskriminavimą bei
nevyriausybinėmis organizacijomis, 
skatinančiomis socialinę įtrauktį kultūros, 
švietimo ir jaunimo politikos srityse. 
Ypatingas dėmesys skiriamas grupėms, 
kurias gali paveikti programos, ir kurioms 
gali būti sunku daryti joms įtaką.

Or. en

Pakeitimas 1884
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.1 skirsnio 1.1.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.3 Siekdamos užtikrinti veiksmingą 
daugiapakopį valdymą, valstybės narės 
turi atlikti šiuos veiksmus:
a) užmegzti partnerystę pagal Europos 
elgesio kodeksą, kaip nurodyta 5 
straipsnyje;
b) pagal atitinkamas konstitucines 
valdžios sistemas kurti skirtingų valdymo 
pakopų koordinavimo priemones;
c) nuolat teikti ataskaitas dėl partnerystės 
įgyvendinimo.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra valstybės narės, kurios atsakingos už programavimą. Tokiu atveju savo šalių grupėje 
jos gali nuspręsti dėl bet kokios už programavimą arba integruotą požiūrį atsakingos
institucijos.

Pakeitimas 1885
Rosa Estaràs Ferragut
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Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.1 skirsnio 1.1.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdami užtikrinti veiksmingą 
daugiapakopį valdymą, valstybės narės ir 
regionai turi vykdyti šiuos veiksmus:
a) pagal atitinkamas konstitucines 
valdžios sistemas kurti skirtingų valdymo 
pakopų koordinavimo priemones;
b) nuolat teikti ataskaitas dėl partnerystės 
įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 1886
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.1 skirsnio 1.1.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.4 Visuose fondų, kuriems taikomas 
BNR, įgyvendinimo etapuose partnerystė 
turi būti užmezgama pagal nacionalines 
taisykles ir praktiką, kad rengiant
partnerystės susitarimus ir programas bei 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
tas programas būtų tiesiogiai įtrauktos 
vietos ir regionų valdžios institucijos. 
Svarbiausia, kad regionų ir vietos valdžios 
institucijų atstovai kartu su Komisija 
turėtų dalyvauti derybose dėl partnerystės 
susitarimo ir programų ES lygmeniu. 
Socialiniai ir ekonominiai partneriai, 
kitos valdžios institucijos, taip pat įstaigos, 
atstovaujančios pilietinei visuomenei,
įskaitant aplinkos partnerius, 
nevyriausybines organizacijas, ir įstaigos, 
skatinančios lygybę ir nediskriminavimą,
jei reikia, taip pat turi būti įtrauktos, 
siekiant užtikrinti partnerystę visuose 
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politikos įgyvendinimo etapuose.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atspindi skirtingus institucinius ir konstitucinius susitarimus įvairiose 
valstybėse narėse. Jame taip pat nustatytas partnerystės įgyvendinimo principas visuose ES 
lygmenyse ir visuose politikos formavimo etapuose.

Pakeitimas 1887
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.1 skirsnio 1.1.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.4 Visuose fondų, kuriems taikomas 
BNR, įgyvendinimo etapuose turi būti 
užmezgama partnerystė, kad rengiant ir 
galiausiai keičiant partnerystės 
susitarimus ir programas bei rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant tas 
programas būtų tiesiogiai įtrauktos vietos 
ir regionų valdžios institucijos. Socialiniai 
ir ekonominiai partneriai, kitos valdžios 
institucijos, taip pat įstaigos, 
atstovaujančios pilietinei visuomenei,
įskaitant aplinkos partnerius, 
nevyriausybines organizacijas, ir įstaigos, 
skatinančios lygybę ir nediskriminavimą 
taip pat turi būti įtrauktos visuose 
minėtuose etapuose, siekiant užtikrinti
partnerystę visuose politikos įgyvendinimo 
etapuose.

Or. en

Pakeitimas 1888
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.1 skirsnio 1.1.4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4.4. Visais BNR numatytų fondų 
įgyvendinimo etapais turi būti užmezgami 
partnerystės ryšiai, siekiant tiesiogiai 
įtraukti regionų ir vietos valdžios 
institucijas į partnerystės susitarimų ir 
programų rengimą, taip pat į tų programų 
rengimą, įgyvendinimą, stebėseną ir 
vertinimą. Socialiniai ir ekonominiai 
partneriai, kitos valdžios institucijos, taip 
pat įstaigos, atstovaujančios pilietinei
visuomenei, įskaitant aplinkos partnerius, 
nevyriausybines organizacijas, ir įstaigos, 
skatinančios lygybę ir nediskriminavimą 
taip pat turi būti įtrauktos valstybių narių 
ir regionų ir vietos valdžios institucijų, 
siekiant užtikrinti tikrą partnerystę
visuose politikos įgyvendinimo etapuose.

Or. en

Pakeitimas 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.1 skirsnio 1.1.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.4 Visuose fondų, kuriems taikomas 
BNR, įgyvendinimo etapuose partnerystė 
turi būti užmezgama taip:
Projekto partneriai atstovauja
skirtingiems teritoriniams lygmenims, 
pagal valstybių narių institucinę 
struktūrą, ir partnerystė nustatoma
atsižvelgiant į šiuos būtinuosius 
reikalavimus: i) skirtingų partnerių
atstovavimas, pagrįstas atitinkamomis 
atsakomybėmis programos įgyvendinimo 
metu, ii) partneriai atrenka ir paskiria 
savo narius, kurie jiems atstovaus
priežiūros komitetuose ir kitose
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konsultacinėse įstaigose bei darbo 
grupėse, įsteigtose pagal fondų programą, 
iii) stebėsenos komitetai yra subalansuoti
lyčių požiūriu ir jų sudėtis yra įvairi, iv) 
stebėsenos komitetų ir kitų darbo grupių
narių sąrašai skelbiami viešai, v) 
kiekvienas pasirinktas partneris žino savo 
pareigas, susijusias su konfidencialumu ir 
interesų konfliktu dėl specialių mokymų ir
pasirašytos pareigų įforminimo pažymos.
Partneriai tiesiogiai dalyvauja rengiant 
partnerystės susitarimus ir visuose 
programų rengimo, įgyvendinimo, 
stebėsenos ir vertinimo etapuose.
(1.1.4 pakeitimai ir išbrauktos dalys)

Or. en

Pakeitimas 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.1 skirsnio 1.1.4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.4a Bendradarbiavimas grindžiamas 
geriausia patirtimi. Kiekviena valstybė 
narė užtikrina atitinkamą techninės 
pagalbos lygį, siekiant palengvinti 
partnerių įsitraukimą ir dalyvavimą 
visuose programavimo etapuose.

Or. en

Pakeitimas 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.1 skirsnio 1.1.4 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.4b Valstybės narės pagal procedūrą 
nustato šiuos būtinuosius partnerystės 
reikalavimus: i) laiku atskleista 
informacija per diskusijas dėl strateginių 
dokumentų, ii) pakankamai laiko 
suinteresuotiesiems subjektams 
išanalizuoti dokumentus, konsultuotis su 
savo nariais ir šalių grupėmis bei pateikti 
atsiliepimus, iii) atitinkami 
suinteresuotiesiems subjektams skirti 
kanalai klausimams arba pasiūlymams ir 
pastaboms teikti, iv) skaidrumas, 
atsižvelgiant į tai, kaip partneriai pateikė 
pasiūlymus ir pastabas, įskaitant 
paaiškinimą pastabų atmetimo atveju; ir 
v) konsultacijų rezultatų platinimas. Be 
to, neįgaliesiems turėtų būti užtikrinta 
tinkama fizinė aplinka dalyvauti šiame 
procese.

Or. en

Pakeitimas 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 
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Tvarus vystymasis reikalauja laikytis 
aplinkosaugos teisyno nuostatų. Be to, 
turėtų būti įrodyti bendri investicijų 
rezultatai siekiant grynosios naudos 
visuomenei.

(Antrosios frazės papildymas 1.2.1 
straipsnio pabaigoje)

Or. en

Pakeitimas 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.
Valstybės narės ir regionai turėtų laiku 
teikti išsamią informaciją apie su klimatu 
susijusių išlaidų sumą pagal metodiką, 
nustatytą bendrųjų nuostatų reglamente. 
Valstybės narės turėtų stebėti su biologine 
įvairove susijusias išlaidas dėl siūlomų 
ataskaitų teikimo. Horizontaliųjų 
principų, nustatytų šio reglamento 8 
straipsnyje, įgyvendinimo pažanga turėtų 
būti įrodyta taikant horizontaliuosius 
rodiklius. Paprastai tie, kurie kenkia 
aplinkai, turėtų padengti ir kompensuoti 
išlaidas siekiant to išvengti, o 
finansavimas neturėtų būti naudojamas 
siekiant laikytis galiojančiuose teisės 
aktuose nustatytų išlaidų.
(Antrojo teksto bloko įtraukimas į 1.2.2 ir
paskutinio sakinio išbraukimas iš pirminio
pranešėjų teksto.)
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Or. en

Pakeitimas 1894
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.2 Todėl darnaus vystymosi klausimai, 
taip pat „teršėjas moka“ principas turi
būti kiekvieno plano, nuo jo parengimo 
iki paslaugų suteikimo bei nuo stebėsenos 
iki vertinimo, sudėtinė dalis. Tik 
išskirtinėmis aplinkybėmis, nustatytomis 
ES pirminės teisės aktuose, galima 
netaikyti principo „teršėjas moka“ ir tik, 
jei nustatytos aiškios švelninimo 
priemonės.

Or. en

Pagrindimas

„Teršėjas moka“ principas turėtų visada būti taikomas. Išimtys turėtų būti taikomos tik tada, 
kai tai aiškiai numatyta Europos Sąjungos pirminės teisės aktuose.

Pakeitimas 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.2 Todėl darnaus vystymosi klausimai, 
taip pat „teršėjas moka“ principas turi
būti kiekvieno plano, nuo jo parengimo 
iki paslaugų suteikimo bei nuo stebėsenos 
iki vertinimo, sudėtinė dalis. Tik 
išskirtinėmis aplinkybėmis, jei turima 
pagrįstų įrodymų, galima netaikyti 
principo „teršėjas moka“ ir tik, jei 
nustatytos aiškios švelninimo priemonės. 
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Sprendimai dėl išimčių turi būti
partnerystės susitarimų ir visų atitinkamų 
programų ex-ante ir strateginių aplinkos 
vertinimų (SAV) dalis.

Or. en

Pagrindimas

It is necessary to set strong standards and clear methodologies for decision-making on the 
application of polluter pays principle to prevent arbitrary decisions in cases where interests 
of individual decision makers are contradicting environmental protection of the EU. The 
decision on proportionality of environmental protection costs must be assessed very carefully 
and well in advance of project implementation to prevent that environmentally harmful 
projects are eligible for funding. This increases the efficient use of funds and prevents 
possible non-transparent behaviour during programme implementation.

Pakeitimas 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.3 Siekdamos spręsti sudėtingus 
uždavinius, valstybės narės ir regionai 
turi taikyti visas turimas Sąjungos 
politikos priemones. Visų pirma, 
sprendžiant kovos su klimato kaita 
klausimą, ištekliai turi būti sutelkti į
prevencines bei švelninimo priemones, tuo 
pačiu mažinant išorines išlaidas. Bet 
kokios investicijos pagal fondų, kuriems 
taikomas BNR, paramą turėtų būti tokio 
pobūdžio, kad būtų galima įgyti savaiminį 
atsparumą klimato kaitos ir gaivalinių 
nelaimių poveikiui.
(Pridėti paskutinius keturis žodžius prie 
antrojo pranešėjų teksto sakinio 1.2.3 
dalyje.)

Or. en
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Pakeitimas 1897
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.3 Siekdamos spręsti sudėtingus 
uždavinius, valstybės narės ir regionai 
turi taikyti visas turimas Sąjungos 
politikos priemones. Visų pirma, 
sprendžiant kovos su klimato kaita 
klausimą, kuris skirtingiems regionams 
kelia nevienodą riziką, ištekliai turi būti
sutelkti į prevencines bei švelninimo
priemones. Bet kokios investicijos pagal 
fondų, kuriems taikomas BNR, paramą 
turėtų būti tokio pobūdžio, kad būtų 
galima įgyti savaiminį atsparumą klimato
kaitos ir gaivalinių nelaimių poveikiui.
(Perima pranešėjų pakeitimo dėl BSP 1.2.3 
dalį, bet prideda nuorodą, kad klimato 
kaita skirtinguose regionuose kelia 
nevienodą riziką.)

Or. en

Pakeitimas 1898
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.3 Siekdamos spręsti sudėtingus 
uždavinius, su kuriais susiduria, valstybės 
narės turi taikyti visas turimas Sąjungos 
politikos priemones. Visų pirma, siekiant 
kovoti su klimato kaita, išteklius 
privaloma skirti prevencinėms ir poveikį 
švelninančioms priemonėms. Bet kokios 
investicijos pagal fondų, kuriems 
taikomas BNR, paramą turėtų būti tokio 
pobūdžio, kad būtų galima įgyti savaiminį 



PE491.163v01-00 16/100 AM\904624LT.doc

LT

atsparumą klimato kaitos ir gaivalinių 
nelaimių poveikiui.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra valstybės narės, kurios atsakingos už programavimą. Tokiu atveju savo institucinės ir 
konstitucinės sistemos viduje jos gali nuspręsti dėl bet kokios už programavimą arba 
integruotą požiūrį atsakingos institucijos.

Pakeitimas 1899
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.3 Siekdamos spręsti sudėtingus 
uždavinius, valstybės narės ir regionai 
turi taikyti visas turimas Sąjungos 
politikos priemones. Visų pirma, 
sprendžiant kovos su klimato kaita 
klausimą, ištekliai turi būti sutelkti į
energijos taupymą bei prevencines ir
švelninimo priemones; siekiant sustabdyti 
biologinės įvairovės nykimą, ištekliai turi 
būti sutelkti į prevencines ir atkūrimo
priemones. Bet kokios investicijos pagal 
fondų, kuriems taikomas BNR, paramą 
turi būti grindžiamos energijos ir išteklių 
efektyvumu bei būti tokio pobūdžio, kad
būtų galima įgyti savaiminį atsparumą 
klimato kaitos ir gaivalinių nelaimių
poveikiui. Be to, siekiant atspindėti ES 
finansuojamų investicijų klimato kaitos ir 
biologinės įvairovės poveikio svarbą, 
programų SAV taip pat turėtų apimti
klimato ir biologinės įvairovės poveikio
vertinimą, įskaitant pagal programą 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio matavimą.

Or. en



AM\904624LT.doc 17/100 PE491.163v01-00

LT

Pagrindimas

Apart from tracking climate related spending it is necessary to horizontally incorporate 
climate impact mitigation into all programmes as means of ensuring quality of the investment 
in respect to climate change mitigation targets of the EU. For ensuring sustainable 
development, climate and biodiversity impact evaluation is necessary and is the most feasible 
way to prevent investments with negative impact to be implemented, improving the quality of 
the Cohesion Policy. In addition climate impact is easily measurable and a clear methodology 
already exists, which will allow for transparent programme evaluation.

Pakeitimas 1900
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.4 ERPF ir SF turi ir toliau turi skirti 
dideles investicijas į valstybių narių
infrastruktūrą, siekiant atitikti Vandens 
pagrindų direktyvos ir kitų atitinkamų
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 programoje 
„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 gali būti naudojamas teikti 
paramą žemės valdytojams, kur privalomi 
aplinkosaugos reikalavimai kelia 
specifinius sunkumus.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra valstybės narės, kurios atsakingos už programavimą. Tokiu atveju savo institucinės ir 
konstitucinės sistemos viduje jos gali nuspręsti dėl bet kokios už programavimą arba 
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integruotą požiūrį atsakingos institucijos.

Pakeitimas 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.4 Jei ERPF ir SF skiria dideles 
investicijas į valstybių narių ir regionų 
infrastruktūrą, šios investicijos turėtų 
atitikti Vandens pagrindų direktyvos ir
kitų atitinkamų direktyvų reikalavimus. 
„Teršėjas moka“ principas taip pat 
taikomas finansavimui, kuris numatytas 
galbūt aplinkai kenksmingai veiklai, visų 
pirma infrastruktūros finansavimui. 
Tokiais atvejais finansavimas turėtų būti 
teikiamas tik, jei mokestį imantis 
vartotojas ir sąnaudų internalizavimas 
nepadengia išlaidų investicijoms ir bet 
kokiai sukeltai žalai atlyginti..[1] OL 
žr........2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyva 
2000/60/EB.
(1.2.4 pakeitimai ir papildoma frazė)

Or. en

Pakeitimas 1902
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.4. ERPF ir SF privalo ir toliau daug 
investuoti į valstybių narių ir regionų 
infrastruktūras, siekiant kad jos atitiktų 
Vandens pagrindų ir kitų susijusių 



AM\904624LT.doc 19/100 PE491.163v01-00

LT

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 programoje 
„Horizontas 2020“ numatytas priemones. 
Lėšų su biologine įvairove susijusiai 
veiklai taip pat galima gauti 
pasinaudojant Europos žemės ūkio fondu 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF). 
EŽŪFKP taip pat gali būti naudojamas 
tvariam gamtos išteklių valdymui remti,
žinių ir inovacijų perdavimui skatinti, 
žemės ūkio konkurencingumui didinti ir
integracinei kaimo vietovių plėtrai 
skatinti.

Or. en

Pakeitimas 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.4. ERPF ir SF privalo ir toliau daug 
investuoti į valstybių narių ir regionų 
infrastruktūras, siekiant kad jos atitiktų 
aplinkosaugos teisyno (pvz., Vandens 
pagrindų, gamtos, atliekų ir kitų 
atitinkamų direktyvų).reikalavimus. Jau 
yra ekosistema pagrįstų technologinių ir 
netechnologinių 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 programoje 
„Horizontas 2020“ numatytas priemones. 
Finansavimas biologinės įvairovės
veiksmams, kaip reikalaujama
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prioritetinėse veiksmų programose, gali
būti skiriamas iš BNR lėšų. EŽŪFKP taip 
pat gali būti naudojamas teikti paramą 
žemės valdytojams, kur privalomi 
aplinkosaugos reikalavimai kelia 
specifinius sunkumus.

Or. en

Pagrindimas

ERPF – tai ne tik didelės investicijos ir naujas požiūris į ekosistemas, grindžiamas 
sprendimais klimato srityje, o pažangios technologijos susijusios ne tik su infrastruktūra ir 
technologijomis. ES biologinės įvairovės strategijoje dėmesys atkreipiamas į tai, kad visos 
lėšos skiriamos biologinės įvairovės finansavimui, todėl visi įmonių socialinės atsakomybės 
fondai turėtų užtikrinti investicijas biologinės įvairovės srityje.

Pakeitimas 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.4. ERPF ir SF privalo ir toliau daug 
investuoti į valstybių narių ir regionų 
infrastruktūras, siekiant kad jos atitiktų 
Vandens pagrindų 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. 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 gali būti naudojamas 
teikti paramą žemės valdytojams, kur 
privalomi aplinkosaugos reikalavimai 
kelia specifinius sunkumus.

Or. en
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Pagrindimas

Išbraukta: Tokia parama privaloma siekti papildyti programoje „Horizontas 2020“ 
numatytas priemones.

Pakeitimas 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.4a. EJRŽF padės pasiekti reformuotos
Bendrosios žuvininkystės politikos
ekonominio augimo, darbo vietų kūrimo 
ir tvarumo tikslus ir paremti ES 
integruotos jūrų politikos įgyvendinimą.
EJRŽF gali finansuoti tvarią žuvininkystę 
ir akvakultūrą, prisidėdamas prie tvarios 
jūrų ekosistemos ir integruoto teritorinio 
vystymosi ir valdymo.

Or. en

Pakeitimas 1906
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 
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kuriais skatinamas tausiausias išteklių 
naudojimas;
b) kruopščiai apsvarstyti tokių investicijų 
poreikį, kurios gali turėti didelį neigiamą 
poveikį aplinkai;
c) lyginant alternatyvių investicijų metodų 
„gyvavimo ciklo“ sąnaudas, atsižvelgti į 
ilgalaikes perspektyvas;
(Perima pranešėjų pakeitime dėl BSP 
pasiūlyto priedo 1.2.5 dalį; išbraukiant d 
punktą (dažnėjantis žaliųjų viešųjų pirkimų 
naudojimas) 

Or. en

Pagrindimas

Krizės laikotarpiu ekonomiškai efektyvūs viešieji pirkimai kai kuriais atvejais gali būti labiau 
pagrįsti negu žalieji viešieji pirkimai.

Pakeitimas 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) žaliųjų viešųjų pirkimų naudojimas.
(Žodis „didėjantis“ išbrauktas 1.2.5 dalies 
d punkte)

Or. en

Pakeitimas 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijų kuriamas aplinkos tvarumo
vertinimas turėtų būti atliekamas
remiantis aiškiai apibrėžtais
aplinkosaugos tvarumo kriterijais, ypač 
sektoriuose, kuriuose yra daug išteklių
arba kurie labai veikia klimatą ir
biologinę įvairovę (transporto, 
infrastruktūros, atliekų, energijos – ypač
biomasės naudojimo, kt.).

Or. en

Pagrindimas

Investicijų tvarumo kriterijai yra būtini siekiant užkirsti kelią kenksmingą poveikį keliančias 
investicijas. Pavyzdžiui, atsinaujinančios energijos projektų plėtra gali turėti priešingus ES 
biologinės įvairovės tikslus, jei jie yra prastai parengti ir įgyvendinti. Todėl būtina nustatyti
griežtas privalomas jų naudojimo taisykles. Tvarumo kriterijai leidžia ES užtikrinti kelių 
tikslų nuoseklumą ir išvengti priešingus rezultatus duodančių investicijų.

Pakeitimas 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.2 skirsnio 1.2.5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.5a Turėtų būti skatinamas tvarus 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
valdymas, visų pirma labiausiai 
nutolusiuose regionuose.

Or. en

Pakeitimas 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.3 skirsnio 1.3.1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3.1 Valstybės narės ir regionai turėtų 
imtis atitinkamų veiksmų nelygybėms 
pašalinti ir užkirsti kelią bet kokiai
diskriminacijai dėl lyties, rasės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos ar lytinės tapatybės visais
fondų, kuriems taikomas BNR, 
įgyvendinimo etapais.
(1.3.1 pakeitimai)

Or. en

Pakeitimas 1911
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.3 skirsnio 1.3.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3.1. Valstybės narės turėtų 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.

Or. en

Pagrindimas

Dėl fondo įgyvendinimo detalių paliekama spręsti valstybėms narėms ir regionams, remiantis 
jų pažangos užtikrinant lygybę lygiu.

Pakeitimas 1912
Oldřich Vlasák
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Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.3 skirsnio 1.3.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3.2. Valstybės narės ir regionai turėtų 
siekti tikslo užtikrinti vyrų ir moterų 
lygybę, turėtų 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. Todėl 
turėtų būti įvertintas ir sprendžiamas 
moterų dalyvavimo darbo rinkoje kliūčių 
klausimas.

Or. en

Pagrindimas

Bet koks veiksmas turėtų būti pagrįstas vertinimais ir analize.

Pakeitimas 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.3 skirsnio 1.3.3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3.3 Valstybės narės ir regionai turėtų
siekti vyrų ir moterų lygybės, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 straipsnyje, ir užtikrinti jos
integravimą rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant veiksmus pagal visus 
fondus, kuriems taikomas BNR, ir lyčių 
aspekto kaip privalomojo principo 
integravimą. ERPF, ESF ir Sanglaudos
fondų programose turėtų būti aiškiai
nurodyta numatyta šių fondų pagalba 
sprendžiant lyčių lygybės klausimą, 
išsamiai nustatant tikslus ir priemones. 
Lyčių analizė turėtų būti įtraukta į 
įsikišimo tikslų analizę. Stebėsenos 
sistemos ir duomenų rinkimas taip pat yra
svarbu stengiantis aiškiai pateikti, kaip
programos atitinka lyčių lygybės tikslus. 
Pažanga įrodoma taikant 
horizontaliuosius rodiklius. Turėtų būti 
užtikrintas atitinkamų įstaigų, atsakingų 
už lyčių lygybės skatinimą partnerystėje, 
dalyvavimas. Labai rekomenduotina 
organizuoti nuolatines struktūras arba
aiškiai priskirti funkcijas esamoms 
struktūroms teikiant rekomendacijas dėl
lyčių lygybės, siekiant užtikrinti būtiną
patirtį rengiant, įgyvendinant, stebint ir
vertinant programas.
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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.

(Pirmojo bloko sakinių įtraukimas į 1.3.3 
pradžią)

Or. en

Pakeitimas 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.3 skirsnio 1.3.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, kad vyrų
ir moterų užimtumo lygis sudarytų 
75 proc., 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, be 
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kita ko, mažinant darbo rinkos 
suskaidymą pagal profesiją ir sektorių, be 
kita ko, labiau skatinant moteris dalyvauti 
mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, 
įskaitant darbuotojas „žalių darbo vietų“ 
mokymo ir profesinio mokymo srityje; 
Valstybės narės ir regionai imdamiesi 
konkrečių veiksmų 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.
(1.3.3. dalies antrosios dalies pakeitimai)

Or. en

Pakeitimas 1915
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.3 skirsnio 1.3.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3.3. Jei darbo rinkoje dalyvautų 
daugiau moterų lygiomis sąlygomis su 
vyrais, 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 
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pusiausvyros ir remiamos moterų, kaip 
verslininkių, galimybės.
(Perima pranešėjų pakeitimo dėl BSP 1.3.3 
dalį, tačiau prideda nuorodą, kad moterų 
dalyvavimas darbo rinkoje turi būti 
pagrįstas vienodomis sąlygomis su vyrais).

Or. en

Pakeitimas 1916
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.3 skirsnio 1.3.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atkreipiamas dėmesys į tai, kad moterų dalyvavimo darbo rinkoje skatinimą 
reikėtų apsvarstyti atsižvelgiant į ESF temines nuostatas, kas apriboja investavimo 
prioritetus, visų pirma atsižvelgiant į socialinės įtraukties apribojimus. Šiame pakeitime 
siūloma išlaikyti siekį, tačiau valstybėms narėms paliekama spręsti dėl detalių.

Pakeitimas 1917
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.3 skirsnio 1.3.4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3. Moterų ir vyrų lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimas
1.3.1. Valstybės narės turėtų 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 turėtų 
siekti tikslo užtikrinti vyrų ir moterų 
lygybę, turėtų 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. Todėl 
turėtų būti įvertintas ir sprendžiamas 
moterų dalyvavimo darbo rinkoje kliūčių 
klausimas.
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.
(Pranešėjų teksto 1.3.4 dalis išbraukta)

Or. en

Pakeitimas 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.3 skirsnio 1.3.4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3.4a Lygybę užtikrinančių institucijų 
nuomonės apie ESF, ERPF ir
Sanglaudos fondo programas tikslas yra 
užtikrinti, kad būtų taikomos visos būtinos
nuostatos dėl lyčių lygybės skatinimo. Be 
to, primygtinai rekomenduojama
paskatinti lygių teisių institucijų ar kitų 
organizacijų, veikiančių kovos su 
diskriminacija srityje, dalyvavimą siekiant 
užtikrinti būtiną patirtį rengiant, stebint ir 
vertinant fondus.

Or. en

Pakeitimas 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.4 skirsnio 1.4.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 įtraukties, 
įskaitant asmenis su judėjimo negalia ir 
neįgaliuosius, visų pirma atsižvelgiant į 
2008 m. gegužės 3 d. JT Neįgaliųjų teisių 
konvenciją ir ES politikos kryptis JT 
konvencijai įgyvendinti.
(1.4.1 pakeitimai ir papildymai)

Or. en
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Pakeitimas 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.4 skirsnio 1.4.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4.2 Labai svarbu tinkamai atsižvelgti į
poreikius tų, kurie labiausiai nutolę nuo 
darbo rinkos, taip pat neįgaliųjų,
migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio 
prašytojų, benamių ir kitų grupių, 
kurioms gresia skurdas, vaikų ir jaunimo, 
pagyvenusių žmonių, etninių mažumų ir 
kitų palankių sąlygų neturinčių grupių 
poreikius, kad būtų suteikta galimybė 
jiems geriau integruotis į darbo rinką ir
visapusiškai dalyvauti visuomenės
gyvenime.
(1.4.2 pakeitimai)

Or. en

Pakeitimas 1921
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.4 skirsnio 1.4.2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4.2a Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, 
svarbu imtis tinkamų priemonių, siekiant 
užtikrinti prieinamumą neįgaliesiems, 
ruošiant ir įgyvendinant programas bei 
veiksmus bendrai finansuojamus fondų, 
kuriems taikomas BNR.

Or. en

Pakeitimas 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.4 skirsnio 1.4.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4.3. Jei norima pasiekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, valstybės narės ir 
regionai privalo ir toliau vienodai skatinti 
socialinę, ekonominę ir teritorinę 
sanglaudą visuose ES regionuose.
Mažiausia ESF dalis kiekvienai regionų 
kategorijai nustatyta pagal Reglamento 
(EB) Nr. (... BNR) 84 straipsnio 3 dalyje, 
todėl mažiausia bendra ESF 25 proc. 
biudžeto dalis skirta sanglaudos politikai 
(išskyrus Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę).
(Paskutinis sakinys pridėtas 1.4.3 dalies 
pabaigoje)

Or. en

Pakeitimas 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.4 skirsnio 1.4.3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4.3a. Būsto pritaikymas siekiant tenkinti
strategijos „Europa 2020“ tikslus, visų 
pirma nepalankioje padėtyje esančiuose
rajonuose ir istoriniuose centruose.

Or. en

Pakeitimas 1924
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.4 skirsnio 1.4.3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4.3a Valstybės narės ir regionai turėtų
imtis atitinkamų veiksmų ruošiant ir
įgyvendinant programas ir veiksmus,
bendrai finansuojamus fondų, kuriems 
taikomas BNR, užtikrinti paslaugų 
prieinamumą neįgaliesiems, ir imtis
teigiamų veiksmų, remiamų fondų, 
kuriems taikomas BNR, siekiant skatinti 
lygias galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Prieinamumas neįgaliesiems turėtų būti užtikrintas rengiant ir įgyvendinant programas, kartu
skatinant lygias galimybes.

Pakeitimas 1925
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.5 skirsnio 1.5.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, taip pat gyventojų 
sklaidos problemų, bus papildomai 
suvaržytos valstybių narių socialinės 
apsaugos sistemos, o dėl šios priežasties –
ir Europos Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumas.
(Perima pranešėjų pakeitimo dėl BSP 1.5.1 
dalį, tačiau prideda nuorodą, kad 
gyventojų sklaidos problemos didėja.)

Or. en
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Pakeitimas 1926
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.5 skirsnio 1.5.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.5.2 Toks demografinis pokytis 
atskleidžia naujas problemas, todėl 
demografinius pokyčius privaloma 
analizuoti, nagrinėti ir spręsti regioniniu 
ir vietos lygmenimis, ypač kai išryškėja 
skirtingos pokyčių tendencijos. Valstybės 
narės ir regionai, kaip dera, pasikliauja 
BNR numatytais fondais ir kuria 
konkrečiai pritaikytas strategijas, 
kuriomis siekiama spręsti demografines 
problemas ir ieškoti galimybių kurti 
senjorų ekonomiką.

Or. en

Pagrindimas

Žodžiai „privalo pasikliauti“ yra pernelyg stiprūs ir neatspindi šiuo tikslu nukreiptų 
nacionalinių išteklių, kurie, daugeliu atvejų bus žymiai didesni nei gautos BNR lėšos.

Pakeitimas 1927
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.5 skirsnio 1.5.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.5.3 Valstybės narės imdamosis veiksmų, 
susijusių su visų amžiaus grupių 
įtraukties skatinimu, įskaitant 
įsidarbinimo galimybių pagyvenusiems 
žmonėms didinimą, naudoja BNR 
numatytus fondus, kurie daugybei 
žmonių, visuomenei ir valstybių 
biudžetams atneš naudą. Vienas 
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neatidėliotinų BNR numatytų fondų 
uždavinių – didinant visų Europos 
Sąjungos gyventojų potencialą kuo geriau 
išnaudoti turimus žmogiškuosius išteklius, 
taip pat stengtis kovoti su jaunimo 
nedarbu remiantis aktyvios įtraukties 
politika, taip pat didesniu švietimo 
prieinamumu, pakankamumu ir kokybe ir 
socialinės paramos struktūromis. 
Investuojant į sveikatos apsaugos 
infrastruktūras taip pat būtų padedama 
siekti to paties ilgo ir sveiko visų Europos 
Sąjungos piliečių darbingo amžiaus tikslo.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma formuluote dėmesys skiriamas ne tik darbo galimybėms vyresnio amžiaus žmonėms, 
bet ir dėl kitoms priemonėms, siekiant pagerinti galimybes patekti į darbo rinką, įskaitant 
nedirbantį jaunimą.

Pakeitimas 1928
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.5 skirsnio 1.5.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.5.4. Rengdamos savo programas 
valstybės narės turėtų atkreipti dėmesį į 
ilgalaikius su demografiniais pokyčiais 
susijusius uždavinius. Tuose regionuose 
jos gali nustatyti labiausiai demografinių 
pokyčių veikiamus aspektus ir:
a) remti demografinį atsinaujinimą, 
sudarant geresnes sąlygas šeimoms ir 
gerinant darbo ir šeimos gyvenimo 
suderinamumą;
b) didinti užimtumą; gerinti 
produktyvumą ir ekonominės veiklos 
rezultatus, investuojant į švietimą ir 
mokslinius tyrimus;
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c) sutelkti dėmesį į švietimo bei mokymo ir 
socialinės apsaugos struktūrų 
adekvatumą ir kokybę; ir
d) užtikrinti ekonomiškesnį sveikatos 
apsaugos, socialinių ir ilgalaikės 
priežiūros paslaugų tiekimą, įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia apsvarstyti teisinę taikymo sritį ir principų sutelkimą pagal temas. Žodis „turi“ reiškia 
pareigą, kuri nenurodyta šiame reglamente. Pakeitimuose, pateiktuose a), b), c) ir d) 
punktuose, veiksmai nurodomi aiškiau.

Pakeitimas 1929
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.5 skirsnio 1.5.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 bei inovacijas;
c) sutelkti dėmesį į švietimo, socialinės 
apsaugos ir socialinės paramos struktūrų 
adekvatumą ir kokybę;
ir
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d) užtikrinti ekonomiškesnį sveikatos 
apsaugos, socialinių paslaugų ir 
ilgalaikės priežiūros tiekimą, įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą.
(Perimta pranešėjų pakeitimo dėl BSP 
1.5.4 dalis, tačiau pridėta nuoroda į 
investavimą į inovacijas ir socialinę 
apsaugą.)

Or. en

Pakeitimas 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.5 skirsnio 1.5.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 privataus 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.
(Žodžių pakeitimas 1.5.4 dalies a punkte)
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Or. en

Pakeitimas 1931
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.5 skirsnio 1.5.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, socialinės 
apsaugos ir socialinės paramos struktūrų 
adekvatumą ir kokybę;
ir
d) užtikrinti ekonomiškesnį sveikatos 
apsaugos, socialinių paslaugų ir 
ilgalaikės priežiūros tiekimą, įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą.

Or. en

Pakeitimas 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.5 skirsnio 1.5.4 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti sveikatos apsaugos ir 
ilgalaikės priežiūros tiekimą, įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą.

Or. en

Pagrindimas

Išbrauktas žodis „ekonomiškesnį“.

Pakeitimas 1933
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Šios 
priemonės yra integruotosios teritorinės 
investicijos, Bendrijos vadovaujamas 
vietos vystymosi planas, integruotasis 
veiksmų planas ir bendrasis veiksmų 
planas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nurodytos priemonės, kuriomis šiame reglamente siūloma naudotis.

Pakeitimas 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.2 dalis



AM\904624LT.doc 41/100 PE491.163v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6.2. Todėl pasinaudojant BNR 
numatytais fondais, skirtingas ES lėšas 
galima sutelkti į integruotus finansavimo 
paketus, kurie būtų pritaikyti konkretiems 
vietos, teritorijų ir regionų poreikiams.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pridėti teritorinį matmenį.

Pakeitimas 1935
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6.2a Siekiant visapusiškai spręsti
teritorinės sanglaudos principo klausimą, 
integruotas požiūris į pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą turi būti skatinamas 
siekiant atspindėti miestų, kaimo vietovių, 
žvejybos ir pakrantės zonų, vietovių, 
kurios susiduria su konkrečiomis
geografinėmis ar demografinėmis
problemomis, vaidmenį ir atsižvelgti į
konkrečias atokiausių regionų, 
šiauriausių regionų, kurie labai retai 
apgyvendinti, bei salų, pasienio ar kalnų 
regionų, problemas. Be to, svarbu 
atkreipti dėmesį į miesto ir kaimo sąsajas 
paslaugų prieinamumo, įperkamumo ir 
kokybiškos infrastruktūros požiūriu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjų pakeitimo dėl BSP siūlomo priedo 1.6 skirsnyje pridedamas dar 
vienas punktas (1.6.2 naujas).
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Pakeitimas 1936
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, tarpvalstybinius 
ryšius, kaimo ir miesto ryšius, atskirų 
sektorių vietos tarpusavio sąsajas, 
kultūros paveldą, senėjimą ir
demografinius pokyčius ir pan.
(Perima pranešėjų pakeitime dėl BSP 
pasiūlyto priedo 1.6.3 dalį; pridedant 
tarpvalstybinius ryšius)

Or. en

Pakeitimas 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ir tvarų vystymąsi, atskirų sektorių 
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vietos tarpusavio sąsajas, kultūros 
paveldą, senėjimą ir demografinius 
pokyčius, ir pan.
(1.6.3. pakeitimai)

Or. en

Pakeitimas 1938
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kurdamos savo strategijas ir programas, 
kuriomis siekiama nustatyti tinkamiausias 
intervencijas, valstybės narės ir regionai 
bei vietos valdžios institucijos 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 ir istorinį paveldą, senėjimą ir 
demografinius pokyčius ir pan.

Or. en

Pagrindimas

Integruota plėtra privalo būti įgyvendinama bendradarbiaujant su vietos ir regionų valdžios
institucijomis.

Pakeitimas 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.3 dalis



PE491.163v01-00 44/100 AM\904624LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, tarpvalstybines problemas, atskirų 
sektorių vietos tarpusavio sąsajas, 
kultūros paveldą, senėjimą ir 
demografinius pokyčius, ir pan.

Or. xm

Pagrindimas

Svarbu atsižvelgti į tarpvasltybinius uždavinius.

Pakeitimas 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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., judumą 
regione, užimtumo modelius ir darbo 
struktūrą, vietos energijos taupymo 
potencialą, tvarų išteklių ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimą, biologinės įvairovės apsaugą, 
kaimo ir miesto ryšius, atskirų sektorių 
vietos tarpusavio sąsajas, kultūros 
paveldą, senėjimą ir demografinius 
pokyčius, ir pan.
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Or. en

Pagrindimas

Skiriant Sąjungos paramą turėtų būti atsižvelgiama į esamą vietos plėtros potencialą, o 
valstybės narės ir regionai turėtų būti skatinami ją naudoti. Vietos energijos taupymo
potencialas, tvarus išteklių naudojimas, atsinaujinančių energijos išteklių bei biologinės 
įvairovės apsauga turėtų būti pagrindinis integruotų požiūrių bruožas.

Pakeitimas 1941
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6.4 Valstybės narės ir jų regionai bei 
vietos valdžios institucijos privalo 
analizuoti, kokie yra pagrindiniai 
ekonominiai ir socialiniai uždaviniai, su 
kuriais jie susiduria. 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.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis integruotu požiūriu turi būti sprendžiami tiek ekonominiai, tiek socialiniai 
uždaviniai. Vietos valdžios institucijos negali būti neįtrauktos į šį procesą.

Pakeitimas 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos vadovaujama vietos plėtra 
(remiantis LEADER pagal kaimo plėtros 
programą patirtimi) gali papildyti ir 
sustiprinti visų BSP fondų viešosios 
politikos formavimą. Ja siekiama didinti
teritorijų vystymosi strategijų
veiksmingumą ir efektyvumą deleguojant 
sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą 
vietos viešojo ir privačiojo sektorių bei
pilietinės visuomenės veikėjų partnerystei.

Bendrijos vadovaujama vietos plėtra
turėtų būti įgyvendinama atsižvelgiant į 
politikos formuotojų palaikomą strateginį 
požiūrį, siekiant užtikrinti, kad vietos 
poreikių „iš apačios į viršų“ apibrėžtimi 
būtų atsižvelgiama į aukštesniu lygmeniu 
nustatytus prioritetus. Valstybės narės, 
glaudžiai bendradarbiaudamos su 
partneriais, nurodytais šio reglamento 5 
straipsnyje, turės apibrėžti savo požiūrį į
Bendrijos vadovaujamą vietos plėtrą per 
Bendrijos struktūrinius fondus. Pagal 
EŽŪFKP LEADER ir toliau bus
privalomas kiekvienos kaimo plėtros 
programos elementas. Esamos LEADER
grupės turėtų turėti galimybę toliau tęsti
sėkmingos plėtros strategijas.
(Antrasis sakinių blokas pridedamas 1.6.4 
pabaigoje)

Or. en

Pakeitimas 1943
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo)1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6.4a Bet kokia valstybės narės 
naudojama integruoto požiūrio priemonė 
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turi būti įgyvendinama atsižvelgiant į 
išrinktų politikos formuotojų strateginį
požiūrį, siekiant užtikrinti, kad vietos 
poreikių „iš apačios į viršų“ apibrėžtimi 
būtų atsižvelgiama į aukštesniu lygmeniu 
nustatytus prioritetus.

Or. en

Pakeitimas 1944
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6.5. Siekdamos skatinti geras politikos 
kryptis, pritaikytas konkretaus regiono 
poreikiams, valstybės narės ir regionai 
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) naujų teritorinių priemonių, kaip antai 
integruotųjų teritorinių investicijų, 
bendrųjų veiksmų planų ir Bendrijos 
vadovaujamo vietos plėtros plano, 
vertinimą;
c) su vystymusi susijusių regionui 
tenkančių uždavinių ir jo galimybių juos 
spręsti vertinimą;
d) tinkamos teritorinės skalės ir 
aplinkybių, į kurias reikia atsižvelgti 
kuriant ir vykdant politiką, apsvarstymą 
laikantis subsidiarumo principo;
e) daugiapakopio valdymo tvarkos, 
būtinos, siekiant veiksmingai vykdyti 
politiką, kūrimą;
f) tinkamų rezultatų ir baigties rodiklių, 
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taikytinų stebint ir vertinant politiką, 
pasirinkimą.

Or. en

Pagrindimas

Perima pranešėjų pakeitimo dėl BSP siūlomo priedo 1.6.5 dalį, tačiau prideda nuorodą į 
naujai siūlomas teritorines priemones.

Pakeitimas 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6.5. Siekdamos skatinti geras politikos 
kryptis, pritaikytas konkretaus regiono 
poreikiams, valstybės narės ir regionai 
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) tarpvalstybinio pobūdžio uždavinių ir 
problemų vertinimą;
d) tinkamos teritorinės skalės ir 
aplinkybių, į kurias reikia atsižvelgti 
kuriant ir vykdant politiką, apsvarstymą 
laikantis subsidiarumo principo;
e) daugiapakopio valdymo tvarkos, 
būtinos, siekiant veiksmingai vykdyti 
politiką, kūrimą;
f) tinkamų rezultatų ir baigties rodiklių, 
taikytinų stebint ir vertinant politiką, 
pasirinkimą.
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Or. xm

Pagrindimas

Pakeitime pridedamas c punktas siekiant atsižvelgti į tarpvalstybinius uždavinius.

Pakeitimas 1946
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6.5. Siekdamos skatinti geras politikos 
kryptis, pritaikytas konkretaus regiono 
poreikiams, valstybės narės 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) valstybės, regionų ir vietos valdžios 
institucijų galimybių ir pajėgumų vystyti 
strategiją „Europa 2020“ vertinimą;
b) su vystymusi susijusių valstybės ir jos 
regionų bei vietos valdžios institucijoms 
tenkančių uždavinių ir jų 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.

Or. en
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Pagrindimas

Tai yra valstybės narės, kurios atsakingos už programavimą. Tokiu atveju savo institucinės ir 
konstitucinės sistemos viduje jos gali nuspręsti dėl bet kokios už programavimą arba 
integruotą požiūrį atsakingos institucijos. Kita vertus, regionų ir vietos valdžios institucijų
pajėgumai ir uždaviniai taip pat privalo būti vertinami.

Pakeitimas 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6.5 Siekdamos skatinti geras politikos 
kryptis, pritaikytas konkretaus regiono 
poreikiams, valstybės narės ir regionai 
privalo toliau tobulinti integruotą 
teritorinį požiūrį, taikomą kuriant ir 
vykdant politiką. Integruotų teritorinių 
investicijų metodas turėtų būti pagrindinė 
priemonė siekiant subalansuotos ir tvarios
plėtros, kartu skatinant užimtumą,
socialinę integraciją ir gerovę, 
atsižvelgiant į svarbius konteksto 
aspektus, tačiau dėmesį sutelkiant į šiuos 
pagrindinius elementus:
(1.6.5 pakeitimai)

Or. en

Pakeitimas 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.5 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) galimybė sujungti vieną ar daugiau
papildomų skirtingų teminių tikslų 
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investicinių prioritetų į vieną prioritetinę 
kryptį arba programą;
(Prie 1.6.5 pridėti naują dalį)

Or. en

Pakeitimas 1949
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 skirsnio 1.6.5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6.5a Bet kokia valstybės narės 
naudojama integruoto požiūrio priemonė 
turi būti įgyvendinama atsižvelgiant į 
išrinktų politikos formuotojų strateginį
požiūrį, siekiant užtikrinti, kad vietos 
poreikių „iš apačios į viršų“ apibrėžtimi 
būtų atsižvelgiama į aukštesniu lygmeniu 
nustatytus prioritetus.

Or. en

Pagrindimas

Integruotas požiūris, įgyvendinamas pasitelkiant įvairias šiame Reglamente siūlomas
integruotas priemones, privalo atitikti išrinktų politikos formuotojų strateginius požiūrius.

Pakeitimas 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6a Socialinė įtrauktis
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Visų grupių, susiduriančių su skurdu ir 
socialine atskirtimi arba jų grėsmėmis, 
įtraukties skatinimas. Socialinės 
ekonomikos skatinimas. Kova dėl skurdo 
panaikinimo. Socialinio dialogo 
skatinimas. Kova su nedarbu pasitelkiant 
aktyvią politiką dėl darbo rinkų. Ilgalaikio 
nedarbo prevencija. Lygių galimybių ir 
sėkmės lygybės skatinimas. Sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo 
gerinimas.

Or. en

Pakeitimas 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 b skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6b. Užimtumo skatinimas
Skatinti dalyvauti visus aktyvius 
gyventojus, ypač jaunimą ir vyresnio 
amžiaus asmenis. Gerinti darbo rinkos 
veikimą. Investuoti į švietimą, nuolatinį 
mokymą, įgūdžius ir mokymąsi visą 
gyvenimą. Remti besikuriančias įmones, 
ypač novatoriškas, skatinti kurti viešųjų 
mokslinių tyrimų ir įmonių partnerystes, 
taip pat padėti įmonių steigėjams teikiant 
paramą ir konsultacijas. Padėti kurti 
darbo vietas darbo ieškantiems asmenims.

Or. fr

Pakeitimas 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 1.6 c skirsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6c. Transporto infrastruktūra

1.6.1. Užtikrinti labiausiai izoliuotų 
regionų atvėrimą ir teritorinį tęstinumą. 
Suteikti geresnes sąlygas naudotis 
keleivių ir prekybos paslaugomis. Gerinti 
jūrų kelių tarp salų infrastruktūrą ir 
kabotažą užjūrio salų regionuose.
1.6.2. Skatinti naudoti aplinkai 
nekenksmingą transportą (tarša, jos 
poveikis), siekiant gerinti miestų 
gyventojų gyvenimo kokybę (tarša, 
triukšmas, eismas) skatinant 
alternatyvaus transporto iniciatyvas, 
viešąjį transportą, taip pat ir toliau dedant 
pastangas struktūrizuojant transporto 
tinklą ir rengiant vežėjus.

Or. fr

Pakeitimas 1953
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.1 skirsnio 2.1.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ir vietos institucijų 
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bendradarbiavimas.

Or. en

Pagrindimas

Vietos institucijos privalo būti įtrauktos.

Pakeitimas 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 1 dalies 2.1 skirsnio 2.1.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1.1. Siekiant kuo geresnių tvaraus 
ekonomikos augimo ir vystymosi 
rezultatų, svarbu koordinuoti visas 
Europos Sąjungos politikos kryptis ir jų 
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 stiprinant 
politikos krypčių integraciją bei 
efektyvumą ir viešųjų finansų balanso 
kontrolę ir bendrų politikos prioritetų 
finansavimas, taip pat geresnis 
vertikalusis ES ir nacionalinių bei 
regioninių institucijų bendradarbiavimas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad geresnis biudžetų koordinavimas nereiškia makroekonominių sąlygų
nustatymo.
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Pakeitimas 1955
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.1 skirsnio 2.1.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1.2. Sąveika ir koordinavimas nėra 
vienas viskam tinkamas sprendimas.
Todėl reikia išsamiau išanalizuoti 
Europos Sąjungos politikos krypčių 
poveikį sanglaudai, siekiant skatinti 
veiksmingą sąveiką ir nustatyti bei skatinti 
tinkamiausias priemones vietos ir 
regioninėms investicijoms remti Europos 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 1956
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.1 skirsnio 2.1.3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1.3. Valstybės narės 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:

Or. en

Pakeitimas 1957
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.2 skirsnio 2.2.2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, regioninėms ir kitoms 
valdymo institucijoms ir tiesiogiai su 
programa „Horizontas 2020“ susijusioms 
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..

Or. en

Pagrindimas

Tai nebūtinai turi būti valdymo institucijos, tik jos turi veikti valstybės arba regiono lygmeniu.

Pakeitimas 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.2 skirsnio 2.2.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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\904624LT.doc 57/100 PE491.163v01-00

LT

institucijoms, tačiau taip pat įtraukiant 
suinteresuotuosius subjektus, pvz., 
universitetus ir aukštojo mokslo 
institucijas, vietos pramonę, MVĮ ir 
socialinius partnerius. Tokiomis inovacijų 
strategijomis privaloma atsižvelgti ir į 
veiksmus rengiant programą „Horizontas 
2020“, ir į tolesnius veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 1959
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.2 skirsnio 2.2.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
institucijoms, tačiau taip pat įtraukiant 
suinteresuotuosius subjektus, pvz., 
universitetus ir aukštojo mokslo 
institucijas, vietos pramonę ir socialinius 
bei ekonominius partnerius. Tokiomis 
inovacijų strategijomis privaloma 
atsižvelgti ir į veiksmus rengiant 
programą „Horizontas 2020“, ir į 
tolesnius veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.2 skirsnio 2.2.2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-2.2.2a Pažangi specializacija – Europos 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir plėtros bei 
inovacijų politikos plėtros sąvoka. 
Pažangios specializacijos tikslas yra
skatinti racionaliai bei veiksmingai 
naudoti viešąsias investicijas pasitelkiant 
šalių ir regionų sąveiką ir stiprinant jų 
inovacijų pajėgumus. Pažangiosios 
specializacijos strategija yra daugiametės
strategijos programa, kurios tikslas yra
sukurti veiksmingą nacionalinę arba
regioninę mokslinių tyrimų inovacijų 
sistemą.
(Naujas 2.2.2 punktas prieš pranešėjų 
teksto 2.2.2 punktą)

Or. en

Pakeitimas 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.2 skirsnio 2.2.2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2.2a. Mokslinių tyrimų infrastruktūra –
tai priemonės, ištekliai, organizacinės 
sistemos ir paslaugos, kurie naudojami 
mokslininkų bendruomenių moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms savo srityse 
atlikti. Prireikus, jie gali būti naudojami
ne tik moksliniams tyrimams, pvz. 
švietimo arba viešųjų paslaugų srityje. Ją 
sudaro: pagrindinė mokslinė įranga (arba 
priemonių rinkiniai); žiniomis pagrįsti 
ištekliai, pvz., kolekcijos, archyvai arba 
moksliniai duomenys; elektroninė 
infrastruktūra, pvz., duomenys, 
skaičiavimo ir programinės įrangos 
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sistemos, ryšių tinklai ir sistemos, siekiant 
skatinti atvirumą ir pasitikėjimą 
skaitmeninėmis technologijomis; bet 
kokia kita unikalaus pobūdžio 
infrastruktūra, kuri svarbi siekiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų
kompetencijos.

Or. en

Pakeitimas 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.2 skirsnio 2.2.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tolesniais veiksmais privaloma suteikti 
priemonių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatams, gautiems vykdant programą 
„Horizontas 2020“, išnaudoti ir skleisti į 
platesnę mokslininkų bendruomenę ir 
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.
(2.2.4 pakeitimai)

Or. en

Pakeitimas 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.2 skirsnio 2.2.5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, atviros prieigos 
prie leidinių ir mokslinių tyrimų duomenų 
strategijos, gerosios patirties mainai ir 
mokymai įvairiuose regionuose.
(2.2.5 pakeitimai)

Or. en

Pakeitimas 1964
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.3 skirsnio 2.3.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3.3. Turėtų būti siekiama sąveikos su 
programa LIFE, ypač su integruotais 
gamtos, vandens, atliekų, oro, klimato 
kaitos padarinių švelninimo ir 
prisitaikymo prie jų sričių projektais (visų 
pirma, ekosistemos funkcijų ir biologinės 
įvairovės). Galima užtikrinti derinimą su 
programa LIFE, remiant papildomojo 
pobūdžio projektus, taip pat skatinant 
taikyti programa LIFE grindžiamus 
sprendimus, metodus ir požiūrius.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu palaikomas valstybių narių lankstumas, visų pirma atsižvelgiant į teminės 
koncentracijos reikalavimus.
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Pakeitimas 1965
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.3 skirsnio 2.3.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3.4. Reikėtų skatinti atlikti poveikio 
aplinkai vertinimus, tvarumo poveikio 
vertinimus, strateginius aplinkos 
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.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu palaikomas valstybių narių ir regionų lankstumas.

Pakeitimas 1966
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.3 skirsnio 2.3.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3.4. Privaloma stiprinti atlikti poveikio 
aplinkai vertinimus, tvarumo poveikio 
vertinimus, strateginius aplinkos 
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 bei 
užkirstas tam kelias.
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Or. en

Pakeitimas 1967
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.3 skirsnio 2.3.5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3.5. Valstybės narės, siekdamos sukurti 
ekologiškesnę ekonomiką, turėtų skatinti 
kurti ekologišką infrastruktūrą, diegti 
ekologiškas inovacijas ir taikyti 
naujoviškas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu palaikomas valstybių ir regionų lankstumas.

Pakeitimas 1968
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.3 skirsnio 2.3.5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3.5. Valstybės narės ir regionai, 
siekdami sukurti ekologiškesnę 
ekonomiką, privalo skatinti kurti 
ekologišką infrastruktūrą, diegti 
ekologiškas inovacijas, skatinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir taikyti 
naujoviškas technologijas.

Or. en

Pakeitimas 1969
Markus Pieper
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Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.3 skirsnio 2.3.5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3.5. Valstybės narės ir regionai, 
siekdami sukurti ekologiškesnę 
ekonomiką, skatina kurti ekologišką 
infrastruktūrą, diegti ekologiškas 
inovacijas ir taikyti naujoviškas 
technologijas.
(Perima pranešėjų pakeitime dėl BSP 
pasiūlyto priedo 2.3.5 dalį; užtikrina, kad 
valstybės narės skatina ekologišką 
infrastruktūrą, tačiau jos negali būti 
priverstos to padaryti, kai yra kitų 
neatidėliotinų klausimų.)

Or. en

Pakeitimas 1970
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.3 skirsnio 2.3.5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3.5. Valstybės narės ir regionai, 
siekdami sukurti ekologiškesnę 
ekonomiką, privalo skatinti kurti 
ekologišką infrastruktūrą, diegti 
ekologiškas inovacijas, skatinti 
ekosistema pagrįstus sprendimus ir taikyti 
naujoviškas technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Iš kelių sprendimų Sąjunga aiškiai turėtų remti ekosistema pagrįstus sprendimus, kurie yra 
labai perspektyvūs ir daugeliu atveju, kaip antai vandens valymo, potvynių valdymo, gali 
užtikrinti didžiausią ekonominį efektyvumą. Jie nėra pakankamai matomi, kad būtų integruoti, 
todėl jiems turėtų būti skirta aiški parama.



PE491.163v01-00 64/100 AM\904624LT.doc

LT

Pakeitimas 1971
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.3 skirsnio 2.3.8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3.8. Be to, BNR numatytų fondų 
finansavimą galima 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 sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu palaikomas valstybių ir regionų lankstumas.

Pakeitimas 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.3 skirsnio 2.3.8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
sistemą siekiant skatinti atsinaujinančios 
energijos šaltinius ir energijos taupymo
priemones .[1]
[1] OL L 290, 2010 11 6, p. 39–48 
2010/670/ES: 2010 m. lapkričio 3 d. 
Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi 
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komercinių parodomųjų projektų, kuriais 
siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą 
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.
(2.3.8 pakeitimai)

Or. en

Pakeitimas 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4. Nauja švietimo programa – „Erasmus 
visiems“

Or. en

Pakeitimas 1974
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.4 skirsnio 2.4.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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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 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.

Or. en

Pakeitimas 1975
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.4 skirsnio 2.4.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4.1. Siekiant kuo labiau užtikrinti 
sukurtų priemonių efektyvumą ir 
investavimo į žmones socialinį ir 
ekonominį poveikį, reikia stiprinti BNR 
numatytų fondų ir programos „Erasmus 
visiems“ sąveiką. Suderintos investicijos 
bus naudingos ne tik pavieniams 
asmenims, bet ir visai visuomenei kaip 
visumai, prisidedant prie augimo ir
gerovės, užtikrinant geresnį kultūrų 
tarpusavio supratimą, suteikiant prieigą 
prie įvairių tiek formalių, tiek neformalių
švietimo ir mokymo veiksmų, duodant 
postūmį jaunimo iniciatyvoms, piliečių
veiksmams ir nukreipiant jį visoms 
kartoms. Naująja švietimo programa, kaip 
pasiūlyta Komisijos, programa „Erasmus 
visiems“ remiami tik tarptautiniai 
projektai, tuo tarpu į sanglaudos politiką 
įtrauktas aiškiai pastebimas regioninis 
aspektas. <<Valstybės> <narės>> ir 
regionai raginami išbandyti bendraujant 
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tarptautiniu lygmeniu ir pasitelkiant 
programą „Erasmus visiems“ sukurtas 
priemones bei metodus ir po to 
pasinaudojant BNR numatytais fondais 
pritaikyti juos savo teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.4 skirsnio 2.4.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. „Erasmus visiems“ parama 
sutelkiama tarptautiniams projektams, 
įskaitant studentų, jaunimo ir darbuotojų 
judumą, į strategines visos Europos 
organizacijų ir institucijų partnerystes ir į 
veiksmus, kuriais remiamas politikos 
vystymas ir įgyvendinimas. Pagrindinės 
sanglaudos politika numatomos 
prioritetinės sritys, kuriomis bus siekiama 
atsižvelgti į būtinybę užtikrinti programos 
„Erasmus visiems“ veiksmų papildomumą 
srityse, kaip antai: švietimas (parama 
darželių, pradinių ir vidurinių mokyklų, 
universitetų infrastruktūrai), darbo rinkos 
mokymai (siekiant užtikrinti, kad visi
darbo ieškantys arba savo karjerą 
ketinantys keisti suaugusieji gali gauti 
paramą, kaip tai buvo numatyta
programoje „Leonardo da Vinci“, 
veiksmų programoje „Žmonės darbo 
rinkoje“, ir apskritai besimokantieji 
suaugusieji.

Or. en
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Pakeitimas 1977
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.4 skirsnio 2.4.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, verslininkų, 
darbuotojų ir vietos bei regionų tarybos 
atstovų 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 
turėtų būti: švietimas, darbo rinkos 
mokymas, besimokančių suaugusiųjų 
judumas ir gebėjimų stiprinimas, ypač 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose.

Or. en

Pagrindimas

Be verslininkų ir darbuotojų programa „Erasmus visiems“ turėtų būti numatyti vietos ir 
regionų tarybos atstovų ir viešojo administravimo sektoriaus darbuotojų mainai. Sanglaudos 
politika turėtų padėti stiprinti gebėjimus, kaip numatyta šiame Reglamente.

Pakeitimas 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.4 skirsnio 2.4.3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4.3 Be to, geresni rezultatai bus pasiekti 
skyrus lėšų judumui ir veiklai, kuri 
padeda integruoti geriausią patirtį ir
inovacinius projektus ES lygmeniu pagal 
naująją švietimo, jaunimo ir sporto 
programą, užtikrinant, kad piliečiai gautų 
tikrą, skaidrią ir lengvai pasiekiamą 
informaciją ES, nacionaliniu ir regionų
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.4a skirsnio (naujo) 2.4 a 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4a Socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa
2.4a.1 Turėtų būti sustiprintos fondų, 
kuriems taikomas BNR, ir Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų 
programos sąsajos, siekiant prisidėti prie
strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, 
jos pagrindinių tikslų, pavyzdinių 
iniciatyvų, integruotų gairių ir jaunimo
galimybių iniciatyvos, teikiant finansinę
paramą Europos Sąjungos tikslams
siekiant aukšto lygio aukštos kokybės
užimtumo, užtikrinant tinkamą socialinę
apsaugą, kovojant su socialine atskirtimi 
ir skurdu, gerinant darbo sąlygas ir
užimtumą bei jaunimo švietimo padėtį.

Or. en
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Pakeitimas 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.4a skirsnio (naujo) 2.4. a 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4a 2 Valstybės narės turėtų išnaudoti 
galimybę ir imtis papildomų veiksmų
pagal Europos socialinio fondo (ESF)
veiklą, atitinkančią pagal Socialinių 
pokyčių ir inovacijų programą atliekamą 
veiklą, kaip antai socialinio dialogo, 
pagrindinių teisių, lygių galimybių, 
švietimo, profesinio mokymo, vaiko teisių
ir gerovės, jaunimo politikos, migracijos 
politikos, mokslinių tyrimų ir inovacijų,
verslumo, sveikatos, darbo sąlygų, plėtros 
ir išorės santykių, taip pat bendros 
ekonomikos politikos srityse.

Or. en

Pakeitimas 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.4a skirsnio (naujo) 2.4a 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4a 3 Pasienio regionuose EURES
tarpvalstybinės partnerystės atlieka svarbų 
vaidmenį kuriant tikrą Europos darbo 
rinką. Todėl EURES tarpvalstybinės 
partnerystės toliau turėtų būti remiamos 
pagal horizontaliąsias Sąjungos veiklos 
kryptis, kurios gali būti papildytos 
nacionaliniais ištekliais arba ESF 
lėšomis.

Or. en
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Pakeitimas 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.4a skirsnio (naujo) 2.4a 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4a 4 Siekiant užtikrinti papildomumą,
veiksmai pagal Socialinių pokyčių ir 
inovacijų programą turėtų būti glaudžiai 
suderinti su tais, kurie vykdomi pagal 
sanglaudos politiką. Valstybės narės 
turėtų koordinuoti atitinkamus veiksmus
pagal Bendrijos struktūrinius fondus, visų 
pirma pagal ESF ir ERPF, su 
mikrofinansais remiamos Socialinių 
pokyčių ir inovacijų programos veiksmais, 
kuriais siekiama padidinti mikrofinansų
prieinamumą asmenims, kurie prarado
arba gali prarasti savo darbo vietas arba
susiduria su sunkumais iš naujo 
patenkant į darbo rinką, taip pat 
asmenims, kuriems gresia socialinė 
atskirtis ir pažeidžiamiems asmenims, 
esantiems nepalankioje padėtyje dėl
įprastos kreditų rinkos prieinamumo ir
norintiems pradėti arba plėtoti savo labai 
mažas įmones, įskaitant savarankišką 
darbą, be jokios diskriminacijos dėl
amžiaus, taip pat labai mažoms įmonėms, 
ypač socialinės ekonomikos, ir labai 
mažoms įmonėms, kurios įdarbina 
labiausiai nuo darbo rinkos nutolusius 
asmenis.

Or. en

Pakeitimas 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.4 a skirsnio (naujo) 2.4a 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4a 5 Europos Parlamento parodyta 
iniciatyva, „Jaunimo iniciatyva“ 
Socialinių pokyčių ir inovacijų 
programoje remiami veiksmai, skirti 
jaunesniems kaip 25 metų žmonėms, be 
kita ko, veiksmai, kuriais siekiama 
užkirsti kelią anksti palikti mokyklą, ypač 
per reintegraciją į mokymą, ugdyti darbo 
rinkai tinkamus įgūdžius, kad būtų 
galima glaudžiau susieti užimtumo, 
švietimo ir mokymo sritis, remti pirmąją 
darbo patirtį ir darbo mokymus, kad 
jauniems žmonėms būtų pasiūlyta 
galimybė įgyti ne tik reikiamų įgūdžių, bet 
ir darbo patirties, užtikrinti stažuočių 
kokybę ir praktiką bei remti jų patekimą į 
darbo rinką. Siekdamos stiprinti šiuos 
veiksmus, valstybės narės ir regionai
turėtų sukurti atitinkamas veiksmų
programas pagal Bendrijos struktūrinius 
fondus.

Or. en

Pakeitimas 1984
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.5 skirsnio 2.5.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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planuojami glaudžiai bendradarbiaujant. 
Užtikrinti didžiausią finansavimą Europos 
ir bendrosios rinkos masto projektams, 
ypač susijusiems su prioritetiniais 
transporto, energetikos ir skaitmeniniais 
tinklais. Visų pirma reikia gerinti Rytų ir 
Vakarų jungtis kuriant naują transporto 
infrastruktūrą ir (arba) prižiūrint, 
atnaujinant ar tobulinant jau esamą.

Or. en

Pakeitimas 1985
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.5 skirsnio 2.5.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 
privalo būti užtikrintas ERPF, 
Sanglaudos fondo, transeuropinių tinklų 
ir Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės papildomumas ir 
koordinavimas bendro pobūdžio 
intervencijos srityje. Užtikrinti didžiausią 
finansavimą Europos ir bendrosios rinkos 
masto projektams, ypač susijusiems su 
prioritetiniais transporto, energetikos ir 
skaitmeniniais tinklais.

Or. en

Pakeitimas 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 j priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ir 
trūkstamais tvaraus transporto rūšių 
tinklais tarpvalstybinėse jungtyse kuriamų 
galimybių.
(2.5.2. pakeitimai)

Or. en

Pakeitimas 1987
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.5 skirsnio 2.5.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirstant daugiau nei tam tikrai valstybei 
narei poveikio turinčias investicijas pagal 
svarbą, privaloma atsižvelgti į TEN-T 
planavimą, siekiant, kad ERPF ir 
Sanglaudos fondo investicijos į transporto 
infrastruktūrą visiškai atitiktų TEN-T 
gaires, kuriomis nustatomi Europos 
Sąjungos transporto prioritetai, įskaitant 
šiuos: toliau plėtoti integruotą TEN-T 
tinklą ir daugiarūšio vežimo koridoriaus 
idėją.
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Or. en

Pakeitimas 1988
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.5 skirsnio 2.5.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.5.4. Komisijos baltojoje knygoje dėl 
transporto 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, tvarų 
ekonomikos augimą, išmetamo šiltnamio 
dujas sukeliančių dujų kiekio mažinimą ir 
bendrą Europos transporto erdvę. 
Valstybių narių dalyvavimas kuriant iš 
anksto nustatytų projektų, susijusių su 
pagrindiniu tinklu transporto srityje, 
sąrašą laikomas reikalingu, o sanglaudos 
šalių poreikiai neignoruojami.

Or. en

Pakeitimas 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.5 skirsnio 2.5.4 dalį
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.5.4. Komisijos baltojoje knygoje dėl 
transporto[1] 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, saugumą, triukšmo mažinimą 
ir bendrą Europos transporto erdvę.
1 „Bendros Europos transporto erdvės 
kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas“
COM(2011) 144 galutinis.
(2.5.4. pakeitimai)

Or. en

Pakeitimas 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.5 skirsnio 2.5.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.5.4. 2.5.4. Baltojoje knygoje dėl 
transporto pateikiama konkurencingos ir 
ištekliams tausios transporto sistemos 
vizija, pabrėžiant, kad iki 2050 m. 
transporto sektoriuje būtina 60 proc. 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, palyginti su 1990 m. skaičiais.



AM\904624LT.doc 77/100 PE491.163v01-00

LT

(...)
Nustatytos investicijos turėtų būti 
skirstomos pagal svarbą atsižvelgiant į jų 
indėlį į judumą, tvarumą, mažesnį poveikį 
aplinkai, ypač mažesnį išmetamą 
šiltnamio dujas sukeliančių dujų kiekį ir 
bendrą Europos transporto erdvę.

Or. en

Pagrindimas

Baltojoje knygoje dėl transporto pateikiamas aiškiai išmatuojamas tikslas, kuris, siekiant 
daugiau aiškumo, turėtų būti paminėtas čia. Klimato poveikis yra ne vienintelis transporto 
poveikis aplinkai (pavyzdžiui, ekosistemos susiskaldymas taip pat reikšmingas), todėl
mažesnio poveikio aplinkai reikalavimas turėtų būti smulkiai išdėstytas.

Pakeitimas 1991
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.5 skirsnio 2.5.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.5.4. Komisijos baltojoje knygoje dėl 
transporto 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 prieinamumą ir judumą, tvarumą, 
išmetamo šiltnamio dujas sukeliančių 
dujų kiekio mažinimą ir bendrą Europos 
transporto erdvę.
(Perima pranešėjų pakeitimo dėl BSP 2.5.4 
dalį, tačiau prideda nuorodą į 
prieinamumą.)
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Or. en

Pakeitimas 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.5 skirsnio 2.5.5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.5.5. Valstybės narės ir regionai privalo 
sutelkti investicijas į esamos 
infrastruktūros pajėgumų stiprinimą iš 
esmės ją modernizuojant ir, jei reikia, į 
naujos infrastruktūros kūrimą. Taip pat 
turėtų būti imtasi veiksmų išnaudojant 
pagrindinės infrastruktūros priežiūros ir 
atnaujinimo potencialą siekiant paskatinti 
šviesolaidžio tinklų diegimą arba tam 
pasirengti ne tik kad šviesolaidžio tinklai 
pasiektų kaimo vietoves, bet kad ir būtų 
investuojama į šviesolaidį iki pat namų.
(2.5.5. pakeitimai)

Or. en

Pakeitimas 1993
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.5 skirsnio 2.5.5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.5.5. Valstybės narės turėtų sutelkti 
investicijas į naujos infrastruktūros 
kūrimą ir esamos infrastruktūros 
pajėgumų stiprinimą iš esmės ją 
modernizuojant. TEN-T infrastruktūros 
priežiūra taip pat gali, jei reikia, pritraukti 
dideles investicijas.
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Or. en

Pagrindimas

Infrastruktūros atstatymas ir priežiūra taip pat pritraukia investicijas ir kuria darbo vietas.

Pakeitimas 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.5 skirsnio 2.5.6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 trumpų nuotolių laivybą ir vidaus 
vandens kelių transportą privaloma 
stiprinti šių projektų įnašą kuriant tvarius 
Europos krovininio transporto tinklus.
(2.5.6. pakeitimai)

Or. en

Pakeitimas 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.5 skirsnio 2.5.6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.5.6. 2.5.6. Jūrų transporto atžvilgiu 
reikėtų tobulinti uostus, kaip efektyvias 
įvažiavimo vietas, juos visiškai 
integruojant į sausumos infrastruktūrą. 
Reikėtų teikti pirmenybę projektams, 
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susijusiems su patekimu į uostą ir 
susisiekimu su rajonais, nutolusiais nuo 
pakrantės. Vidaus vandens kelių 
transporto vystymas turėtų padėti įvertinti 
jų poveikį aplinkai, kartu stiprinant šių 
projektų įnašą kuriant tvarius Europos 
krovininio transporto tinklus.

Or. en

Pagrindimas

Pagal apibrėžtį vidaus vandenų transportas nėra tvarus: jis turi užtikrinti, kad kruopščiai 
imamasi priemonių siekiant užkirsti kelią galimam pražūtingam poveikiui gėlo vandens 
ekosistemoms, ES biologinės įvairovės tikslų priešingiems rezultatams bei tai sušvelninti.

Pakeitimas 1996
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.5 skirsnio 2.5.7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.5.7. Visų pirma privaloma siekti 
pasidalijamuoju valdymu valdomų ERPF 
bei Sanglaudos fondo ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės, kuri yra 
valdoma centralizuotai, rengiant 
konkurencingą projektų atranką, 
investicijų į infrastruktūrą papildomumo. 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
daugiausia 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 grandys, pagrindines ir
transporto rūšių tarpusavio jungčių 
kliūtys. Sanglaudos fondo lėšos bus 
telkiamos Europai labai naudingiems 
projektams, kuriais remiama TEN-T 
infrastruktūra tiek pagrindiniame, tiek 
visa apimančiame susisiekimo tinkle.
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Or. en

Pakeitimas 1997
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.5 skirsnio 2.5.8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Be to, 
investuodami jie skatins tvarų judumą 
miestuose, visų pirma aplenkdami miestų 
teritorijas, modernią ir ekologišką viešojo 
transporto sistemą, pažangiąsias eismo 
valdymo sistemas, taip pat viešąsias 
logistikos platformas ar įvairiarūšius 
terminalus.

Or. en

Pakeitimas 1998
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.5 skirsnio 2.5.8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, ypatingą dėmesį 
skiriant pasienio regionams;
(Perima pranešėjų pakeitime dėl BSP 
siūlomo priedo 2.58 dalį, pabrėžiant 
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pasienio regionus)

Or. en

Pagrindimas

Pasienio regionai parodė esą ypač pažeidžiami dėl trūkstamų infrastruktūros jungčių, todėl 
tai turėtų būti pabrėžta jungiant prioritetinius tinklus.

Pakeitimas 1999
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.6 skirsnio 2.6.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 turėtų užtikrinti, kad 
dabartinė veikla būtų susieta su naujai 
įsteigtomis Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupėmis, ypač 
atsižvelgiant į gerosios patirties 
koordinavimą ir mainus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu palaikomas valstybių narių lankstumas.

Pakeitimas 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 2 dalies 2.6 skirsnio 2.6.2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ir 
makroregioninių strategijų 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.

Or. en

Pakeitimas 2001
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 3 dalies 3.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
BNR numatytų fondų finansuojamomis 
intervencijomis būtų kuriama sąveika ir 
kad supaprastinimu būtų sumažintos 
administracinės išlaidos ir našta.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra valstybės narės, kurios atsakingos už programavimą.

Pakeitimas 2002
Jan Olbrycht
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Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 3 dalies 3.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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) užtikrinti Bendrijos struktūrinių fondų
lėšų derinimo mechanizmo, t.y. 
sanglaudos politikos (Sanglaudos fondas
ir struktūriniai fondai), kaimo plėtros
(Europos žemės ūkio fondas kaimo 
plėtrai) ir jūrų politikos (Europos jūrų ir
žuvininkystės fondas) derinimo, plėtrą;
b) nustatyti intervencijos sritis, kuriose, 
siekiant šiame reglamente nurodytų 
teminių tikslų, BNR numatytus fondus 
galima derinti juos tarpusavyje papildant;
c) plėtoti įvairių fondų veiklos programas;
d) 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;
e) 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;
f) 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;
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Or. en

Pagrindimas

Perima pranešėjų pakeitimo dėl BSP siūlomo priedo 3.2 dalį, tačiau prideda nuorodą į 
koordinavimo priemones ir įvairių fondų veiklos programas.

Pakeitimas 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 3 dalies 3.2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti intervencijos sritis, kuriose, 
siekiant vieno ar daugiau šiame 
reglamente nurodytų teminių tikslų, BNR 
numatytus fondus galima derinti juos 
tarpusavyje papildant;
(3.2.a pakeitimai )

Or. en

Pakeitimas 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 3 dalies 3.2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyti intervencijos sritis, kuriose, 
siekiant šiame reglamente nurodytų 
teminių tikslų, BNR numatytus fondus 
galima derinti juos tarpusavyje papildant, 
atsižvelgiant į tarpvalstybinius aspektus ir 
padėtį kitapus sienos;

Or. xm
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Pagrindimas

Intervencijos srityse, kuriose galima taikyti lėšas, reikia taip pat atsižvelgti į tarpvalstybines 
zonas.

Pakeitimas 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 3 dalies 3.2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 bei skatinti kelių fondų 
sistemą;
(3.2.b pakeitimai )

Or. en

Pakeitimas 2006
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 3 dalies 3.2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) atlikti bendrus strateginius aplinkos
vertinimus, susijusius su bendru visų 
programų, kuriomis remiantis 
įgyvendinami fondai, kuriems taikomas 
BNR, poveikį. Tai gali būti strateginis 
aplinkos vertinimas dėl partnerystės
susitarimo.

Or. en
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Pagrindimas

Bendras BNR numatytų fondų veiksmingumas aplinkosaugos požiūriu kiekvienoje šalyje arba 
regione gali būti įvertintas tik tada, jei kartu vertinamos programos, nustatančios šių fondų 
įgyvendinimą. Tai taip pat labai svarbu siekiant užtikrinti programų papildomumą ir 
suderinamumą.

Pakeitimas 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujas) 4 dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Teritorinio (tarpvalstybinio, 
tarptautinio ir tarpregioninio) 
bendradarbiavimo prioritetai

Or. xm

Pagrindimas

Siekiant aiškumo, žodis „koordinavimas“ pakeičiamas žodžiu „bendradarbiavimas“.

Pakeitimas 2008
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4 dalies 4.3 skirsnio 4.3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.3a. Tarpvalstybinė Bendrijos
vadovaujama vietos plėtra (remiamasi
LEADER patirtimi, pagal kaimo plėtros 
programą ir buvusį Smulkiųjų projektų 
fondą), gali papildyti ir sustiprinti
sėkmingą teritorinį bendradarbiavimą, 
kuriuo siekiama didinti tarpvalstybinių 
programų veiksmingumą ir efektyvumą,
sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą 
deleguojant vietos viešojo, privačiojo 
sektoriaus ir pilietinės visuomenės veikėjų 
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partnerystei.

Or. en

Pakeitimas 2009
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4 dalies 4.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.
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.
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4.5. 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.
4.6. 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

Pagrindimas

Perima pranešėjų pakeitime dėl BSP siūlomo priedo 4 dalį, tačiau išbraukia pirmiau pateiktą 
4.4 skirsnį.

Pakeitimas 2010
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4 dalies 4.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.4. Dviem dabartinėmis 
makroregioninėmis strategijomis buvo 
pramintas takas tinkamu teritoriniu 
lygmeniu suburti suinteresuotąsias 
bendrai veiklai. Makroregioninių 
strategijų projektus ir kitų formų teritorinį 
bendradarbiavimą galima remti ERPF bei 
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ESF, todėl programose galima, jei 
tinkama, nustatyti konkrečias paramos 
makroregioninėms strategijoms sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu palaikomas valstybių narių lankstumas, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad 
makroregioninės strategijos apima ne visas ES teritorijas.

Pakeitimas 2011
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4 dalies 4.5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.5. Kova su kliūtimis turi būti BNR 
numatytų fondų programavimo dalis – į 
dabartinius makroregioninių strategijų 
tikslus galima, jei reikia, atsižvelgti 
atliekant poreikių analizę ir nustatant 
susijusių veiklos programų tikslus nuo 
planavimo etapo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu palaikomas valstybių narių lankstumas, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad 
makroregioninės strategijos apima ne visas ES teritorijas.

Pakeitimas 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4 dalies 4.6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
ESF, o programose privaloma nustatyti 
konkrečias paramos makroregioninėms 
strategijoms sąlygas.
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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 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.
4.6 dalis išbraukta iš pranešėjų teksto 4 
dalies.

Or. en

Pakeitimas 2013
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4 dalies 4.6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.6. Valstybės narės 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 
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bendradarbiavimą privaloma taikyti 
siekiant sutelkti skirtingų valstybių 
politikos formuotojus bendroms 
problemoms spręsti.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra valstybės narės, kurios atsakingos už programavimą.

Pakeitimas 2014
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4 dalies 4.7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.7. Valstybės narės 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

Pagrindimas

Tai yra valstybės narės, kurios atsakingos už programavimą.

Pakeitimas 2015
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4 dalies 4.7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė ir Komisija turi užtikrinti, 
kad teritorinio bendradarbiavimo
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programose būtų numatytas tinkamas ir 
veiksmingas fondų, kuriems taikomas 
BNR, taip pat Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės ir transeuropinio 
transporto reglamentų ryšys.
(Tai turi būti pateikta už bendraautorių 
teksto 4.7, pridedant išsamų 
infrastruktūros jungčių iš įvairių fondų, 
ypač pasienio regionuose, planavimą.)

Or. en

Pakeitimas 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
5 priedo 4 dalies 4.7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.7.a. Bendradarbiaujant tarpvalstybiniu, 
teritoriniu ir tarpregioniniu lygmenimis 
itin daug dėmesio turi būti skiriama 
regionams, nustatytiems SESV 
349 straipsnyje, susiduriantiems su 
konkrečiomis problemomis.

Or. fr

Pakeitimas 2017
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Sanglaudos investicijų vertinimas
4a1 Norėdamos įvertinti pridėtinę vertę 
Europos sanglaudos politikai ir jos 
reikšmę strategijai „Europa 2020“ ir
kitiems ES tikslams, valstybės narės
parengia išsamią ir nuoseklią vertinimo
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sistemą, pagrįstą patikimais rezultatų
rodikliais. Šie rodikliai priklauso nuo ex-
ante ir SAV vertinimų.
4a2 Vertinimas turi vykti partnerystės
susitarimų, programų ir strategijų, 
susijusių su ex-ante sąlygomis, 
programavimo etape atsižvelgiant į jų ex-
ante vertinimą ir SAV, nes tai yra
sisteminis klausimas. Atskirų projektų 
vertinimo be šio sisteminio vertinimo
nepakanka.
Rodiklių sistema turi būti tiesiogiai 
susijusi su projekto lygio rodikliais ir
projektų atrankos kriterijais, kad politikos 
vertinimas būtų grindžiamas nuoseklumu.

Or. en

Pagrindimas

Nuosekli ir išsami rodiklių ir tikslų sistema būtina, siekiant įvertinti sanglaudos politikos 
indėlį į visos ES tikslus. Vertinimo sistema privalo padėti aukščiausio lygio strategijos 
„Europa 2020“ tikslus paversti programos ir projekto lygio rodikliais, kad būtų galima 
stebėti atskirų programų ir projektų poreikį ir programų indėlį įgyvendinant šiuos tikslus. 
Dabartiniu laikotarpiu šių tarpusavio ryšių trūksta, kas dažnai paskatino nesisteminių 
metodų, kenkiančių bendriems politikos tikslams, pasirinkimą.

Pakeitimas 2018
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a Įgyvendinimas

Or. en

Pagrindimas

Siūlomame priede dėl BSP trūksta bendrų pastabų dėl įgyvendinimo. Todėl pridėta 5 nauja 
dalis.
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Pakeitimas 2019
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4a dalies (naujos) 4.a 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindama aktus, susijusius su visais 
BSF fondais, Komisija nurodo 
pagrindinius tikslus ir orientacinį 
pagrindinių veiksmų, inicijuotų BSF,
sąrašą. Įgyvendinimo teisės aktai taip pat
apima bendruosius įgyvendinimo
principus.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad Komisijos nurodys valstybių narių intervencijas ir
galimas pagrindines investicijų kryptis, įskaitant pasiūlymus, kaip jos galėtų būti 
įgyvendintos.

Pakeitimas 2020
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4a dalies (naujos) 4. a 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a2 Komisija pateikia kuo labiau
suderintas ir supaprastintas taisykles ES 
lygmeniu, ypač turint omenyje tinkamumo
taisykles, vienkartines išmokas, vienodo 
dydžio finansavimą, vieneto sąnaudų 
metodologiją, bendro finansavimo
sistemą, atnaujinamąją politiką ir kt.

Or. en

Pagrindimas

Komisija privalo užtikrinti laiku pateikti tikslias ir aiškias gaires dėl nurodytos informacijos, 
kad valstybės narės tinkamai planuotų ir įgyvendintų programas.
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Pakeitimas 2021
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4a dalies (naujos) 4.a 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykstant deryboms ir vykdant partnerystės 
susitarimus bei programas Komisija 
užtikrina didžiausią vidaus koordinavimą.

Or. en

Pagrindimas

Koordinavimas ir bendradarbiavimas būtinas ne tik valstybių narių, bet ir ES lygmeniu, ypač
skirtingų Komisijos generalinių direktoratų.

Pakeitimas 2022
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4 a dalies (naujos) 4.a 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savo partnerystės susitarimuose valstybės 
narės turi aiškiai pateikti, kaip programos 
atitinka horizontaliuosius principus, 
įskaitant partnerystės principo, tvaraus 
vystymosi, lygybės, prieinamumo, lėšų 
sutelkimo demografinėms problemoms ir
integruoto požiūrio įgyvendinimą. Be to, 
valstybės narės privalo pateikti sąveikų su
horizontaliosiomis ES politikos kryptimis 
ir fondų, kuriems taikomas BNR, 
koordinavimo priemonėmis įrodymų.

Or. en

Pagrindimas

Partnerystės susitarimais ir programomis privalu užtikrinti, kad šio priedo nuostatos būtų 
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taikomos praktiškai.

Pakeitimas 2023
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4a dalies (naujos) 4. a 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a5 Valstybės narės savo partnerystės
susitarimuose ir programose privalo 
nustatyti, kaip jos ketina pasinaudoti
integruotų metodų priemonėmis siekiant 
integracijos ir kaip jos ketina įtraukti
regionų ir vietos dalyvius ir vietos 
bendruomenes įgyvendinant integruotas
priemones. Komisijos vaidmuo nustatant
profesinę kvalifikaciją ir išaiškinant šių 
priemonių kriterijus yra labai svarbus.

Or. en

Pagrindimas

Integruotas požiūris turi būti aiškiai apibūdintas partnerystės susitarimuose ir valstybių narių 
programose.

Pakeitimas 2024
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4a dalies (naujos) 4.a 6 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a6 Siekdamos parodyti 4a 4 ir 4a 5 
skirsniuose išdėstytus reikalavimus, 
valstybės narės imasi atitinkamų veiksmų 
siekdamos pritaikyti savo kontrolės 
sistemas ir duomenų rinkimą 
nacionaliniu lygmeniu.

Or. en
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Pagrindimas

Stebėsenos technologijos ir duomenų rinkimo sistemos privalo būti tinkamai pritaikytos, kad 
atitiktų šio priedo reikalavimus.

Pakeitimas 2025
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4 a dalies (naujos) 4.a 7 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a7 Siekiant veiksmingo ES politikos 
krypčių ir fondų derinimo nacionaliniu 
lygmeniu, įgyvendinimo ir kontrolės 
sistemos turi būti kuo paprastesnės. Todėl 
valstybės narės analizuoja savo 
institucines fondų įgyvendinimo sistemas 
ir imasi būtinų priemonių, kad tai 
supaprastintų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinimo privalu imtis visų priemonių.

Pakeitimas 2026
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedo (naujo) 4a dalies (naujos) 4.a 8 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pajėgumų kūrimas yra būtina sąlyga
norint pasiekti šiame reglamente
nustatytus tikslus. Todėl tai turi būti
stiprinama nacionaliniu, regionų ir vietos 
lygmeniu.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia stiprinti pajėgumus siekiant, kad visi nacionalinio lygmens atstovai tinkamai atliktų 
savo pareigas, susijusias su programavimu, stebėsena, įgyvendinimu ir kontrole.


