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Pakeitimas 74
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Todėl ERPF padeda mažinti įvairių 
regionų išsivystymo skirtumus ir 
nepalankiausias sąlygas turinčių regionų,
įskaitant kaimo ir miestų vietoves, 
nuosmukį patiriančius pramoninius 
regionus, didelių ir nuolatinių gamtinių 
arba demografinių trūkumų turinčias 
vietoves, pvz., salas, kalnuotas vietoves,
retai apgyvendintas vietoves ir pasienio 
regionus, atsilikimo mastą;

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 176 straipsnyje nustatyta, 
kad Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF) paskirtis – padėti ištaisyti 
pagrindinius Sąjungos regionų 
pusiausvyros sutrikimus. Todėl pagal tą 
straipsnį ir SESV 174 straipsnio 2 ir 
3 dalis ERPF turi padėti mažinti įvairių 
regionų išsivystymo skirtumus ir atsilikimą
nepalankiausias sąlygas turinčiuose 
regionuose, iš kurių ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti didelių ir nuolatinių gamtinių 
arba demografinių trūkumų turintiems 
regionams, pvz., labai retai 
apgyvendintiems šiauriausiems regionams 
ir saloms, pasienio ir kalnuotiems 
regionams;

Or. en

Pakeitimas 75
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Reikėtų nustatyti konkrečias nuostatas, 
susijusias su veiklos, kurią būtų galima 
finansuoti iš ERPF pagal Reglamente (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] nustatytus teminius 
tikslus, rūšimis. Kartu reikėtų apibrėžti ir 
paaiškinti į ERPF aprėptį nepatenkančias 
išlaidas, įskaitant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimą 
įrenginiuose, patenkančiuose į 2003 m. 

(3) reikėtų nustatyti konkrečias nuostatas, 
susijusias su veiklos, kurią būtų galima 
finansuoti iš ERPF siekiant prisidėti prie 
investavimo prioritetų pagal Reglamente 
(ES) Nr. [...]/2013 [BNR] nustatytus 
teminius tikslus, rūšimis. Kartu reikėtų 
apibrėžti ir patikslinti į ERPF taikymo sritį
nepatenkančias išlaidas, įskaitant 
investicijas, daromas siekiant mažinti 
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spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/87/EB, nustatančios 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, 
taikymo sritį;

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
vykdant veiklą, išvardytą 2003 m. spalio 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/87/EB, nustatančios 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, 
I priede;

Or. en

Pakeitimas 76
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant išvengti pernelyg didelio 
finansavimo, šių investicijų neturėtų būti 
galima finansuoti ERPF lėšomis, kadangi 
jau gaunama finansinė nauda joms 
taikant Direktyvą 2003/87/EB. Ši išimtis 
neturėtų apriboti galimybės naudoti 
ERPF lėšų veiklai, kuri nepatenka į 
Direktyvos 2003/87/EB I priedo taikymo 
sritį, finansuoti, net jeigu ją vykdo tie 
patys ekonominės veiklos vykdytojai, 
pavyzdžiui, investicijoms į energijos 
vartojimo efektyvumą rajonų šildymo 
tinkluose, pažangiam energijos 
paskirstymui, saugojimo ir perdavimo 
sistemoms, priemonėms, kuriomis 
siekiama mažinti oro taršą, net jeigu 
vienas iš šios veiklos netiesioginių 
poveikių yra išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimas arba 
jeigu ta veikla yra įtraukta į nacionalinį 
planą, nurodytą Direktyvos 2003/87/EB 
10c straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 77
Jan Olbrycht
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) svarbu užtikrinti, kad skatinant 
investuoti į rizikos valdymo investicijas 
būtų atsižvelgiama į konkrečią riziką 
regiono, tarpvalstybiniu ir tarptautiniu 
lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 78
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas pagal investavimo į 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
tikslą reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, informacinėms 
bei ryšių technologijoms (IRT),
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)
ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos propagavimui.
Šios lėšos turėtų būti sutelktos 
nacionaliniu lygmeniu taip, kad 
įgyvendinamoms veiksmų programoms ir 
skirtingose regionų kategorijose būtų 
užtikrintas lankstumas ir prireikus jos 
galėtų būti pakoreguotos, kad būtų 
atsižvelgta į Sanglaudos fondo išteklius, 
skirtus investiciniams prioritetams, 
nurodytiems Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2013 [SF] 3 straipsnio a punkte, 



PE<NoPE>514.646</NoPE><Version>v01-00</Version> 6/31
<PathFdR>AM\940882LT.doc</PathFdR>

remti. Nustatant lėšų sutelkimo lygį reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį, jei 
taikoma, į Sanglaudos fondo lėšų indėlį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, regionų, kuriems 
nuspręsta laipsniškai panaikinti paramą 
2007–2013 m. laikotarpiu, ir tam tikrų 
NUTS 2 lygmens regionų, kuriuos sudaro 
tik salose esančios valstybės narės arba 
salos, poreikius;

Or. en

Pakeitimas 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas pagal investavimo į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, informacinėms 
bei ryšių technologijoms (IRT),
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)
ir mažo anglies dioksido kiekio
technologijų ekonomikos propagavimui.
Šios lėšos turėtų būti sutelktos 
nacionaliniu lygmeniu taip, kad 
įgyvendinamoms programoms ir 
skirtingose regionų kategorijose būtų 
užtikrintas lankstumas ir prireikus jos 
galėtų būti pakoreguotos, kad būtų 
atsižvelgta į Sanglaudos fondo išteklius, 
skirtus investiciniams prioritetams, 
nurodytiems Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2013 [SF] 3 straipsnio a punkte, 
remti. Nustatant lėšų sutelkimo lygį reikėtų 
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atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį, jei 
taikoma, į Sanglaudos fondo lėšų indėlį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, regionų, kuriems 
nuspręsta laipsniškai panaikinti paramą 
2007–2013 m. laikotarpiu, ir NUTS 2 
lygmens regionų, kuriuos sudaro tik salos, 
esančios valstybių narių, gaunančių 
Sanglaudos fondo paramą, teritorijoje 
arba priskiriamos prie atokiausių regionų,
poreikius;

Or. en

Pakeitimas 80
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir veiksmams klimato 
kaitos ir vandens srityse. Nustatant lėšų 
sutelkimo lygį reikėtų atsižvelgti į regiono 
išsivystymo lygį ir konkrečius regionų, 
kurių BVP vienam gyventojui 2007–
2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis nei 
75 proc. ES-25 BVP vidurkio ataskaitiniu 
laikotarpiu, poreikius;

Or. en

Pakeitimas 81
Jan Olbrycht
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) siekiant kuo labiau padidinti 
pridėtinę mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srities investicijų, visiškai ar iš dalies 
finansuojamų iš Sąjungos biudžeto, vertę, 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...]/2013 
[BNR] bus siekiama užtikrinti visų pirma 
ERPF veiklos ir programos 
„Horizontas 2020“ sąveiką, drauge 
paisant skirtingų jų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 82
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5d) siekiant skatinti tvarų regioninį ar 
vietos judumą arba mažinti oro ir 
akustinę taršą, reikia skatinti sveikas, 
tvarias ir saugias transporto rūšis. ERPF 
remiamomis investicijomis į oro uostų 
infrastruktūrą turėtų būti skatinamas 
ekologiškai tvarus oro transportas, be kita 
ko, didinant regioninį judumą sujungiant 
antrinius ir tretinius mazgus su TEN-T 
infrastruktūra, taip pat per daugiarūšius 
mazgus;

Or. en

Pakeitimas 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 d konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5d) siekiant skatinti tvarų regioninį ar 
vietos judumą arba mažinti oro ir 
akustinę taršą, reikia skatinti sveikas, 
tvarias ir saugias transporto rūšis. Reikia 
užtikrinti, kad ERPF remiamomis 
investicijomis į oro uostų infrastruktūrą 
būtų skatinama nauda aplinkai, be kita 
ko, didinant regioninį ir vietos judumą 
sujungiant antrinius ir tretinius mazgus 
su TEN-T infrastruktūra, taip pat per 
daugiarūšius mazgus;

Or. en

Pakeitimas 84
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
5 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5e) siekdamas skatinti siekti Sąjungos 
nustatytų energetikos ir klimato tikslų, 
kaip Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos dalies, 
ERPF turėtų remti investicijas, kuriomis 
siekiama skatinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir tiekimo saugumą valstybėse 
narėse, be kita ko, plėtojant pažangų 
energijos paskirstymą, saugojimo ir 
perdavimo sistemas, taip pat ir 
integruojant paskirstytą gamybą iš 
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių. 
Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
investuoti į energetikos infrastruktūros 
objektus, atitinkančius jų pasirinktą 
energijos rūšių derinį, kad galėtų 
patenkinti savo tiekimo saugumo 
reikalavimus ir kad tai derėtų su jų 
tikslais pagal Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategiją;
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Or. en

Pakeitimas 85
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
5 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5i) būtina konkrečiai nurodyti, kam gali 
būti papildomai skiriama parama pagal 
ERPF siekiant Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo;

Or. en

Pakeitimas 86
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
miestų, kuriems taikomi šie veiksmai, 
sąrašų bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato, vandens
socialinių problemų sprendimo veiksmus ir 
nustatyti miestų, kuriems taikomi šie 
veiksmai, sąrašų bei šiems veiksmams 
atidėtų finansinių asignavimų tvarką;

Or. en

Pakeitimas 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) miesto vietovių, kuriose turi būti 
vykdomi integruotieji tvarios miestų 
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plėtros veiksmai, atrankos kriterijai ir 
orientacinės šiems veiksmams skiriamos 
sumos turėtų būti nustatytos partnerystės 
susitarime, šiam tikslui nacionaliniu 
lygmeniu skiriant mažiausiai 5 proc. 
ERPF lėšų. Miestų valdžios institucijoms 
deleguojamų įgaliojimų mastas turėtų 
apimti bent veiksmų atranką arba 
prireikus bendruosius įgaliojimus; 
deleguojamų įgaliojimų mastą nustato 
vadovaujančioji institucija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su miesto valdžios 
institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 88
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, t. y. išimties 
tvarka reikėtų išplėsti ERPF aprėptį – į ją 
įtraukti veiklos pagalbą, susijusią su 
papildomų išlaidų, atsirandančių dėl 
konkrečios ekonominės ir socialinės jų 
padėties, kuri dar pasunkėja dėl trūkumų, 
susijusių su Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytais veiksniais, visų pirma, atokumo, 
izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių 
ir klimato sąlygų ir ekonominio 
priklausomumo nuo kelių produktų, o šių 
veiksnių pastovumas ir derinys labai riboja 
šių regionų plėtrą, kompensavimu. Esamai 
ir naujai ekonominei veiklai remti bent 
50 proc. specialių papildomų asignavimų 
reikėtų skirti veiksmams, kuriais 
padedama įvairinti ir modernizuoti 
atokiausių regionų ekonomiką;

(11) ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, t. y. priimant 
priemones pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 349 straipsnį išimties 
tvarka reikėtų išplėsti ERPF aprėptį – į ją 
įtraukti veiklos pagalbą, susijusią su 
papildomų išlaidų, atsirandančių dėl jų 
konkrečios ekonominės ir socialinės 
padėties, kuri dar pasunkėja dėl trūkumų,
susijusių su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 349 straipsnyje 
nurodytais veiksniais, visų pirma, atokumo, 
izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių 
ir klimato sąlygų ir ekonominio 
priklausomumo nuo kelių produktų, o šių 
veiksnių pastovumas ir derinys labai riboja 
šių regionų plėtrą, kompensavimu. 
Valstybių narių šiomis aplinkybėmis 
suteiktai veiklos pagalbai netaikoma 
SESV 108 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
informavimo prievolė, jei tuo metu, kai ši 
pagalba suteikiama, ji atitinka sąlygas, 
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nustatytas reglamentu, pagal kurį tam 
tikros pagalbos rūšys suderinamos su 
vidaus rinka taikant SESV 107 ir 
108 straipsnius ir kuris priimtas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 994/98 1 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 89
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) novatoriškų veiksmų atrankos ir 
įgyvendinimo procedūroms apibrėžti
Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimą pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus dėl 
9 straipsnyje išdėstyto turinio ir aprėpties. 
Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų 
metu Komisija rengtų tinkamas 
konsultacijas, įskaitant konsultacijas su 
ekspertais. Rengdama deleguotųjų teisės 
aktų projektus Komisija turėtų užtikrinti, 
kad atitinkami dokumentai laiku ir tuo 
pačiu metu būtų deramai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(12) siekiant papildyti šį reglamentą tam 
tikrais neesminiais elementais, pagal 
Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų 
būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, 
kuriais nustatomos išsamios taisyklės, 
susijusios su novatoriškų veiksmų 
atrankos ir valdymo kriterijais. Komisijai 
taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai iš 
dalies keisti šio reglamento priedą, 
siekiant, jei pagrįsta, jį pritaikyti, kad būtų 
galima užtikrinti veiksmingą programos 
įgyvendinimo pažangos vertinimą. Ypač
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 90
Jan Olbrycht
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis. Antraštinė dalis ir pavadinimas. 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis 3 straipsnis
Paramos iš ERPF aprėptis Paramos aprėptis

1. ERPF remia: 1. ERPF remia toliau nurodytą veiklą, kad 
būtų prisidėta prie 5 straipsnyje išdėstytų 
investavimo prioritetų įgyvendinimo:

a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

aa) pelningas investicijas, neatsižvelgiant 
į įmonės dydį, kad būtų prisidėta prie 
5 straipsnio 1 dalyje bei 5 straipsnio 
4 dalyje ir, kai tai susiję su didelių įmonių 
ir MVĮ bendradarbiavimu, 5 straipsnio 
2 dalyje nustatytų investavimo prioritetų 
įgyvendinimo;

b) investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, transporto ir 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityse;

b) investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, transporto ir 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityse;

c) investicijas į socialinę, sveikatos ir 
švietimo infrastruktūrą;

c) investicijas į verslo, socialinę, sveikatos, 
mokslinių tyrimų, inovacijų ir švietimo 
infrastruktūrą;

d) vidaus potencialo plėtojimą remiant 
regionų ir vietos plėtrą, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas. Šios priemonės 
apima:

d) investicijas į vidaus potencialo plėtojimą 
pasitelkiant kapitalo investicijas į įrangą 
ir nedidelius infrastruktūros objektus; 
taip pat į nedidelius kultūros ir tvaraus 
turizmo infrastruktūros objektus, 
paslaugas įmonėms, paramą mokslinių 
tyrimų ir inovacijų įstaigoms ir 
investicijas į technologijas ir 
taikomuosius mokslinius tyrimus 
įmonėse;

i) kapitalo investicijas į įrangą ir 
nedidelius infrastruktūros objektus;
ii) paramą ir paslaugas įmonėms, ypač 
MVĮ;
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iii) paramą valstybinėms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į 
technologiją bei taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse;
iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

e) kompetentingų regioninių, vietos,
miesto ir kitų viešojo sektoriaus 
institucijų, ekonominių ir socialinių 
partnerių ir BNR 5 straipsnyje nurodytų 
pilietinei visuomenei atstovaujančių 
organų tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi, jų vykdomus tyrimus, 
parengiamuosius veiksmus ir gebėjimų 
stiprinimą;

e) techninę pagalbą.
Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Or. en

Pakeitimas 91
Catherine Bearder

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pelningas investicijas į įmones, visų 
pirma MVĮ, kad būtų prisidėta prie 5 
straipsnio 1 dalyje bei 5 straipsnio 4 dalyje 
ir, kai tai susiję su didelių įmonių ir MVĮ 
bendradarbiavimu, 5 straipsnio 2 dalyje 
nustatytų investavimo prioritetų 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 92
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vidaus potencialo plėtojimą remiant 
regionų ir vietos plėtrą, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas. Šios priemonės 
apima:

d) investicijas į vidaus potencialo plėtojimą 
pasitelkiant kapitalo investicijas į įrangą 
ir infrastruktūrą, įskaitant kultūros ir
tvaraus turizmo infrastruktūrą, paslaugas 
įmonėms, paramą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų įstaigoms ir investicijas į 
technologijas ir taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse;

Or. en

Pakeitimas 93
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ERPF neremia: 2. ERPF neremia:

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimo;

a) atominių elektrinių eksploatacijos 
nutraukimo ir statybos;

b) šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo įrenginiuose, patenkančiuose į
Direktyvos 2003/87/EB taikymo sritį;

b) investicijų, kuriomis siekiama 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, išmetamą vykdant veiklą, 
kuriai taikomas Direktyvos 2003/87/EB I 
priedas;

c) tabako ir tabako gaminių gamybos, 
perdirbimo ir prekybos;

c) tabako ir tabako gaminių gamybos, 
perdirbimo ir prekybos;

d) sunkumų patiriančių įmonių, kaip 
apibrėžta Sąjungos valstybės pagalbos 
taisyklėse.

d) sunkumų patiriančių įmonių, kaip 
apibrėžta Sąjungos valstybės pagalbos 
taisyklėse;

da) investicijų į oro uostų infrastruktūrą, 
nebent ši infrastruktūra susijusi su 
aplinkos apsauga arba kartu daromos 
investicijos, kurių reikia siekiant 
sušvelninti ar sumažinti neigiamą tokios 
infrastruktūros poveikį aplinkai.

Or. en
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Pakeitimas 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijų į oro uostų infrastruktūrą, 
išskyrus infrastruktūrą, kuri teikia 
akivaizdžios naudos aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijų į oro uostų infrastruktūrą, 
išskyrus infrastruktūrą, kuri teikia 
akivaizdžios naudos aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 96
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis 4 straipsnis

Lėšų telkimas pagal temas Lėšų telkimas pagal temas
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnyje išdėstyti teminiai tikslai ir šio 
reglamento 5 straipsnyje nurodyti 
atitinkami investavimo prioritetai, prie 
kurių gali prisidėti ERPF, sutelkiami taip:

1. Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnyje išdėstyti teminiai tikslai ir šio 
reglamento 5 straipsnyje nurodyti 
atitinkami investavimo prioritetai, prie 
kurių pagal investavimo į ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo tikslą gali 
prisidėti ERPF, sutelkiami taip:
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a) labiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo 
laikotarpio regionuose:

a) labiau išsivysčiusiuose regionuose:

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
dviem ar daugiau teminių tikslų ir

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

aa) pereinamojo laikotarpio regionuose:
i) bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2013 [BNR] 
9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
dviem ar daugiau teminių tikslų ir
ii) bent 15 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2013 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

b) mažiau išsivysčiusiuose regionuose: b) mažiau išsivysčiusiuose regionuose:

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
dviem ar daugiau teminių tikslų;

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

ii) bent 12 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 82 straipsnio 2 dalies b ir 

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, ir regionuose, kuriems 
nuspręsta laipsniškai panaikinti paramą 
2007–2013 m. laikotarpiu, bet kurie 2014–
2020 m. laikotarpiu atitinka labiau 
išsivysčiusių regionų finansavimo 
reikalavimus, kaip apibrėžta Reglamento 
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c punktuose, bent 60 proc. visų ERPF 
išteklių nacionaliniu lygmeniu skiriama 
kiekvienam iš Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 1, 3 ir 
4 dalyse nurodytų teminių tikslų.

(ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 straipsnio 
2 dalies c punkte, šio straipsnio tikslais 
laikomi pereinamojo laikotarpio 
regionais.

Nukrypstant nuo a ir aa punktų, visi 
NUTS 2 lygmens regionai, kuriuos sudaro 
tik salose esančios valstybės narės arba 
salos, esančios valstybių narių, gaunančių 
Sanglaudos fondo paramą, teritorijoje 
arba priskiriamos prie atokiausių regionų, 
šio straipsnio tikslais laikomi mažiau 
išsivysčiusiais regionais.

Or. en

Pakeitimas 97
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

ii) bent 22 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

Or. en

Pakeitimas 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

ii) bent 22 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;
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Or. en

Pakeitimas 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pereinamojo laikotarpio regionuose:
i) bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2013 [BNR] 
9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
dviem ar daugiau teminių tikslų ir
ii) bent 17 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2013 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

Or. en

Pakeitimas 100
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pereinamojo laikotarpio regionuose:
i) bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2013 [BNR] 
9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
dviem ar daugiau teminių tikslų ir
ii) bent 22 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2013 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
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tikslui;

Or. en

Pakeitimas 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pereinamojo laikotarpio regionuose:
i) bent 60 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2013 (BNR)
9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
dviem ar daugiau teminių tikslų ir
ii) bent 20 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2013 (BNR) 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui;

Or. en

Pakeitimas 102
Andrey Kovatchev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

ii) bent 10 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

Or. en
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Pakeitimas 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a ir aa punktų, visi 
NUTS 2 arba NUTS 3 lygmens regionai, 
kuriuos sudaro tik salos arba kurie 
priskiriami prie atokiausių regionų, šio 
straipsnio tikslais laikomi mažiau 
išsivysčiusiais regionais.

Or. en

Pagrindimas

Taryba planuoja sumažinti salų regionams numatytą lankstumo lygį naudojant ES lėšas, 
apribodama šios išimties taikymą, kad ji būtų taikoma tik tiems salų regionams, kurie 
priklauso valstybėms narėms, atitinkančioms kriterijus Sanglaudos fondo paramai gauti. Tai 
reikštų, kad Balearų saloms, Korsikai, Sardinijai ir Šiaurės Europos saloms nebūtų taikomas 
reikiamas lankstumo lygis panaudojant ES lėšas. Tokios priemonės turėtų būtų numatytos 
visoms ES saloms, neatsižvelgiant į tai, ar valstybė narė, kuriai jos priklauso, atitinka 
kriterijus Sanglaudos fondo paramai gauti, ar ne.

Pakeitimas 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a ir aa punktų, visi 
NUTS 2 lygmens regionai ir NUTS 3 
lygmens regionai, kuriuos sudaro tik 
viena arba keletas salų, šio straipsnio 
tikslais laikomi mažiau išsivysčiusiais 
regionais.

Or. it
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Pakeitimas 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a ir aa punktų, visi 
NUTS 2 lygmens regionai, kuriuos sudaro 
tik salos, esančios valstybių narių, 
gaunančių Sanglaudos fondo paramą, 
teritorijoje arba priskiriamos prie 
atokiausių regionų, šio straipsnio tikslais 
laikomi mažiau išsivysčiusiais regionais.

Or. en

Pakeitimas 106
Francesca Barracciu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a punkto, visi NUTS 2 
lygmens regionai, kuriuos sudaro tik 
viena arba keletas salų, šio straipsnio 
tikslais laikomi mažiau išsivysčiusiais 
regionais.

Or. it

Pakeitimas 107
Andrey Kovatchev

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) siekiant, kad tvaraus turizmo, kultūros 
ir gamtos paveldo rėmimo veikla būtų kuo 
labiau prisidedama siekiant tikslo remti 
užimtumui palankų augimą, ši veikla 
turėtų būti įtraukta į kiekvienam regionui 
taikomą teritorinę strategiją, įskaitant 
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nuosmukį patiriančių pramoninių 
regionų pertvarkymą. Be to, parama 
tokiai veiklai turėtų padėti stiprinti 
inovacijas ir IRT naudojimą, MVĮ, 
aplinkos sritį ir efektyvų išteklių 
naudojimą arba skatinti socialinę įtrauktį.

Or. en

Pakeitimas 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas:

4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomikos ir išteklių naudojimo 
efektyvumo didinimo visuose sektoriuose 
rėmimas:

Or. en

Pakeitimas 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
skatinimas MVĮ;

b) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
skatinimas įmonėse, visų pirma MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 110
Nuno Teixeira
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijų, skirtų mažinti konkrečią 
riziką, užtikrinti atsparumą nelaimėms ir 
parengti nelaimių valdymo sistemas, 
skatinimas;

b) kolektyvinės infrastruktūros ir
investicijų, skirtų konkrečiai rizikai 
mažinti, atsparumui ekstremaliems 
reiškiniams ir nelaimėms užtikrinti ir 
nelaimių valdymo sistemoms parengti, 
skatinimas;

Or. pt

Pakeitimas 111
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) aplinkos apsauga ir tausaus išteklių 
naudojimo skatinimas:

6) aplinkos išlaikymas ir apsauga ir 
tausaus išteklių naudojimo skatinimas 
taikant šias priemones:

a) atsižvelgimas į svarbius investicijų 
atliekų sektoriuje poreikius siekiant 
įvykdyti aplinkos acquis reikalavimus;

a) investavimas į atliekų sektorių siekiant 
įvykdyti Sąjungos aplinkos srities acquis
reikalavimus ir patenkinti valstybių narių 
nurodytus poreikius, susijusius su 
investicijomis, viršijančiomis tuos 
reikalavimus;

b) atsižvelgimas į svarbius investicijų
vandens sektoriuje poreikius siekiant 
įvykdyti aplinkos acquis reikalavimus;

b) investavimas į vandens sektorių siekiant 
įvykdyti Sąjungos aplinkos srities acquis 
reikalavimus ir patenkinti valstybių narių 
nurodytus poreikius, susijusius su 
investicijomis, viršijančiomis tuos 
reikalavimus;

c) kultūrinio paveldo apsauga, 
propagavimas ir plėtimas;

c) gamtinio ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimas, apsauga, propagavimas ir 
plėtojimas;

d) biologinės įvairovės, dirvožemio 
apsauga ir ekosistemų funkcijų skatinimas, 
įskaitant „Natura 2000“ ir tausias 
infrastruktūras;

d) biologinės įvairovės apsauga ir 
atkūrimas, dirvožemio apsauga ir 
atkūrimas ir ekosistemų funkcijų 
skatinimas, įskaitant „Natura 2000“ ir 
žaliąsias infrastruktūras;

e) miestų aplinkos gerinimo veiksmai, 
įskaitant apleistų pramoninių miesto 

e) miestų aplinkos gerinimo veiksmai, 
miestų atgaivinimas, apleistų pramoninių 
miesto rajonų (įskaitant pertvarkomas 
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rajonų atgaivinimą ir oro taršos mažinimą; teritorijas) atgaivinimas ir išvalymas, oro 
taršos mažinimas ir triukšmo mažinimo 
priemonių skatinimas;

ea) inovacinių technologijų skatinimas, 
siekiant gerinti aplinkos apsaugą ir 
išteklių vartojimo efektyvumą atliekų ir 
vandens sektoriuose, gerinti dirvožemio 
apsaugą ar mažinti oro taršą;
eb) pramonės perėjimo prie efektyvaus 
išteklių naudojimo ekonomikos rėmimas, 
skatinant ekologiškai tvarų ekonomikos 
augimą, ekologines inovacijas ir 
aplinkosauginio veiksmingumo valdymą 
viešajame ir privačiajame sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 112
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) miestų aplinkos gerinimo veiksmai, 
įskaitant apleistų pramoninių miesto rajonų 
atgaivinimą ir oro taršos mažinimą;

e) miestų aplinkos gerinimo veiksmai, 
įskaitant apleistų pramoninių miesto rajonų 
atgaivinimą, paramą poilsio zonų tarp 
daugiabučių namų valdymui, kultūrinės 
infrastruktūros atkūrimą ir oro taršos 
mažinimą;

Or. bg

Pakeitimas 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) judumo regioniniu ir vietos 
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lygmenimis skatinimas, investuojant į 
esamos kelių infrastruktūros gerinimą, 
kad būtų užtikrintas veiksmingas ir našus 
kelių tinklo saugumo valdymas;

Or. en

Pakeitimas 114
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) užimtumo ir darbo jėgos judumo 
skatinimas:

8) tvaraus ir kokybiško užimtumo 
skatinimas ir darbo jėgos judumo 
skatinimas taikant šias priemones:

a) verslo inkubatorių kūrimas ir 
investicinės paramos savarankiškam darbui 
ir įmonių steigimui teikimas;

a) verslo inkubatorių rėmimas ir 
investicinės paramos savarankiškam 
darbui, mikroįmonėms ir įmonių steigimui 
teikimas;

aa) užimtumui palankaus ekonomikos 
augimo rėmimas kuriant vidinį 
potencialą, kaip teritorinės strategijos 
konkrečioms vietovėms dalį, įskaitant 
nuosmukį patiriančių pramoninių 
regionų pertvarkymą ir specifinių gamtos 
ir kultūros išteklių prieinamumo bei jų 
plėtojimo gerinimą;

b) vietos plėtros iniciatyvos ir pagalba 
struktūroms, kuriomis užtikrinamos vietos 
bendruomenės paslaugos siekiant kurti 
naujas darbo vietas, jei šie veiksmai 
nepatenka į Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [ESF] taikymo sritį;

b) vietos plėtros iniciatyvų rėmimas ir 
pagalba struktūroms, kuriomis 
užtikrinamos vietos bendruomenės 
paslaugos siekiant kurti naujas darbo 
vietas, jei šie veiksmai nepatenka į 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [ESF] 
taikymo sritį;

c) investicijos į valstybės įdarbinimo 
tarnybų infrastruktūrą;

c) investicijos į įdarbinimo tarnybų 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 115
Jan Olbrycht
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) socialinės įtraukties skatinimas ir kova 
su skurdu:

9) socialinės įtraukties skatinimas ir kova 
su skurdu bei bet kokia diskriminacija
taikant šias priemones:

a) investicijos į sveikatos ir socialinę 
infrastruktūrą, kuria prisidedama prie 
nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, 
nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu ir 
perėjimas nuo institucinių prie 
bendruomenės paslaugų;

a) investicijos į sveikatos ir socialinę 
infrastruktūrą, kuria prisidedama prie 
nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, 
nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu, 
socialinės įtraukties skatinimas suteikiant 
geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių 
ir rekreacinių paslaugų ir perėjimas nuo 
institucinių prie bendruomenės paslaugų;

b) parama fiziniam ir ekonominiam 
nepasiturinčių miestų ir kaimų 
bendruomenių atnaujinimui; 

b) parama fiziniam, ekonominiam ir 
socialiniam nepasiturinčių miestų ir kaimų 
vietovių bendruomenių atnaujinimui; 

c) socialinių įmonių rėmimas; c) socialinių įmonių rėmimas;

ca) investicijos į Bendrijos iniciatyva 
vykdomas vietos plėtros strategijas;

Or. en

Pakeitimas 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijos į sveikatos ir socialinę 
infrastruktūrą, kuria prisidedama prie 
nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, 
nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu ir 
perėjimas nuo institucinių prie 
bendruomenės paslaugų;

a) investicijos į sveikatos, sporto, kultūros
ir socialinę infrastruktūrą, kuria 
prisidedama prie nacionalinės, regionų ir 
vietos plėtros, nelygybės mažinimas 
sveikatos ir socialinio statuso atžvilgiu, 
socialinės įtraukties skatinimas suteikiant 
geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių 
ir rekreacinių paslaugų ir perėjimas nuo 
institucinių prie bendruomenės paslaugų;
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Or. en

Pakeitimas 117
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) investicijos į švietimą, įgūdžius ir 
mokymąsi visą gyvenimą tobulinant 
švietimo ir mokymo infrastruktūrą;

10) investicijos į švietimą, mokymą ir 
profesinį ugdymą siekiant suteikti įgūdžių 
ir užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą 
tobulinant švietimo ir mokymo 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 118
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimas 
stiprinant institucinius gebėjimus ir viešųjų 
administravimo institucijų bei viešųjų 
paslaugų, susijusių su ERPF įgyvendinimu, 
veiksmingumą teikiant paramą ESF 
remiamoms institucinių gebėjimų ir viešojo 
administravimo veiksmingumo 
priemonėms.

11) viešojo sektoriaus institucijų ir 
suinteresuotųjų subjektų institucinių 
gebėjimų ir veiksmingo viešojo 
administravimo gerinimas stiprinant 
institucinius gebėjimus ir viešųjų 
administravimo institucijų bei viešųjų 
paslaugų, susijusių su ERPF įgyvendinimu, 
veiksmingumą teikiant paramą ESF 
remiamoms institucinių gebėjimų ir viešojo 
administravimo veiksmingumo 
priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 119
Richard Seeber
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ERPF per veiksmų programas remia 
tvarią miestų plėtrą taikant strategiją, kuria 
nustatomi integruotieji veiksmai 
ekonominėms, aplinkos, klimato ir 
socialinėms miestų vietovių problemoms 
spręsti.

1. ERPF per veiksmų programas remia 
tvarią miestų plėtrą taikant strategiją, kuria 
nustatomi integruotieji veiksmai 
ekonominėms, aplinkos, klimato, vandens
ir socialinėms miestų vietovių problemoms 
spręsti.

Or. en

Pakeitimas 120
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis 8 straipsnis
Novatoriški tvarios miestų plėtros veiksmai Novatoriški tvarios miestų plėtros veiksmai
1. Jei skiriama iki 0,2 proc. viso metinio 
ERPF asignavimo, Komisijos iniciatyva 
ERPF gali remti novatoriškus tvarios 
miestų plėtros veiksmus. Šie veiksmai 
apima tyrimus ir bandomuosius projektus, 
kuriais siekiama nustatyti arba išbandyti 
Sąjungos lygmeniu svarbius su tvaria 
miestų plėtra susijusių problemų 
sprendimus.

1. Komisijos iniciatyva ERPF gali remti 
novatoriškus tvarios miestų plėtros 
veiksmus pagal Reglamento (ES) 
Nr. […]/2013 [BNR] 84 straipsnio 7 dalį. 
Šie veiksmai apima tyrimus ir 
bandomuosius projektus, kuriais siekiama 
nustatyti arba išbandyti Sąjungos lygmeniu 
svarbius su tvaria miestų plėtra susijusių 
problemų sprendimus. Komisija ragina 
rengiant ir įgyvendinant novatoriškus 
veiksmus įtraukti atitinkamus partnerius, 
priskiriamus kategorijoms, nurodytoms 
Reglamento (ES) Nr. […]/2013 [BNR] 
5 straipsnio 1 dalyje.

2. Nukrypstant nuo 4 straipsnio, 
novatoriškiems veiksmams skirtomis 
lėšomis gali būti finansuojama visa 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
9 straipsnyje nurodytiems teminiams 
tikslams ir atitinkamiems investicijų 

2. Nukrypstant nuo šio reglamento
4 straipsnio, novatoriškiems veiksmams 
skirtomis lėšomis gali būti finansuojama 
visa Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
9 straipsnyje nurodytiems teminiams 
tikslams ir atitinkamiems investicijų 



PE<NoPE>514.646</NoPE><Version>v01-00</Version> 30/31
<PathFdR>AM\940882LT.doc</PathFdR>

prioritetams įgyvendinti būtina veikla. prioritetams įgyvendinti būtina veikla.
3. Vadovaudamasi 13 straipsniu Komisija 
priima deleguotuosius aktus dėl 
novatoriškų veiksmų atrankos ir 
įgyvendinimo procedūrų.

3. Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl 
remtinų novatoriškų veiksmų atrankos ir 
valdymo principų.

Or. en

Pakeitimas 121
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Šio reglamento 4 straipsnis 
netaikomas specialių ERPF asignavimų, 
skiriamų atokiausiam Majoto regionui, 
daliai, ir bent 50 proc. išteklių skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams.

Or. en

Pakeitimas 122
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 9 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami nuo 2014 m. sausio 1 d. 
neribotam laikui.

2. 9 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami trejų metų laikotarpiui nuo 
2014 m. sausio 1 d. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki trejų metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą.

Or. bg
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Pagrindimas

Suteikiant įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus derėtų nustatyti laiko apribojimą ir 
įpareigojimą Komisijai parengti naudojimosi jais deleguotais įgaliojimais ataskaitą, kad būtų 
gaunamos reguliarūs vertinimai, kaip jais buvo naudojamasi. 


