
AM\940886LT.doc PE514.649v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Regioninės plėtros komitetas

2011/0273(COD)

24.6.2013

PAKEITIMAI
106–120

Pranešimo projektas
Riikka Pakarinen
(PE487.789v04-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių 
Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslui nuostatų

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2011)0611– C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))



PE514.649v01-00 2/18 AM\940886LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\940886LT.doc 3/18 PE514.649v01-00

LT

Pakeitimas 106
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Tarptautiniu bendradarbiavimu reikėtų 
siekti didinti bendradarbiavimą veiksmais, 
kuriais skatinama su Sąjungos sanglaudos 
politikos prioritetais susijusi integruota 
teritorinė plėtra.

(6) tarptautiniu bendradarbiavimu reikėtų 
siekti didinti bendradarbiavimą veiksmais, 
kuriais skatinama su Sąjungos sanglaudos 
politikos prioritetais susijusi integruota 
teritorinė plėtra. Kuriant 
makroekonominius regionus reikėtų remti 
tarptautines teritorijas, susiduriančias su 
bendrais infrastruktūros arba gamtiniais 
sunkumais, pvz., tokiais, kaip Alpių 
regione;

Or. de

Pagrindimas

Alpių regionas susiduria su ypatingais demografiniais ir gamtiniais sunkumais. 
Makroekonominiai regionai yra prasminga ir naudinga šių sunkumų sprendimo tarptautiniu 
ir tarpvalstybiniu lygmeniu priemonė. Įsteigti Alpių makroekonominį regioną būtų labai 
naudinga vietos gyventojų atžvilgiu.

Pakeitimas 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Būtina toliau remti arba prireikus 
užmegzti tarpvalstybinį, tarptautinį ir 
tarpregioninį bendradarbiavimą su 
Sąjungos kaimyninėmis trečiosiomis 
šalimis, nes tai bus naudinga su 
trečiosiomis šalimis sienas turinčių 
valstybių narių regionams. Todėl ERPF 
teiks paramą tarpvalstybinėms ir jūros 
baseino programoms pagal Europos 

(12) būtina toliau remti arba prireikus 
užmegzti tarpvalstybinį, tarptautinį ir 
tarpregioninį bendradarbiavimą su 
Sąjungos kaimyninėmis trečiosiomis 
šalimis, nes tai bus naudinga su 
trečiosiomis šalimis sienas turinčių 
valstybių narių regionams. Todėl ERPF 
teiks paramą tarpvalstybinėms ir jūros 
baseino programoms pagal Europos 
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kaimynystės priemonę (ENI) remiantis 
Reglamentu (ES) Nr. […]/2012 ir pagal 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę 
(IPA) remiantis Reglamentu (ES) 
Nr. […]/2012.

kaimynystės priemonę (ENI) remiantis 
Reglamentu (ES) Nr. […]/2012 ir pagal 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę 
(IPA) remiantis Reglamentu (ES) 
Nr. […]/2012. Jei matoma aiški 
bendradarbiavimo projektų, remiamų 
pagal tarpregioninio bendradarbiavimo 
programas, nauda, taip pat gali būti 
įtraukti ir kitų trečiųjų šalių regionai;

Or. en

Pakeitimas 108
Riikka Pakarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) tikslinga įtraukti trečiąsias šalis ar 
teritorijas, kurios jau įgyvendina 
parengiamąjį bendradarbiavimo 
programų procesą, joms priėmus kvietimą 
dalyvauti tokiose programose, o tuo tikslu 
reglamente turėtų būti nustatyta speciali 
tvarka. Nukrypstant nuo standartinės 
tvarkos, kai bendradarbiavimo 
programose dalyvauja atokiausi regionai 
ir trečiosios šalys, dalyvaujančios 
valstybės narės, prieš pateikdamos 
programas Komisijai, turėtų 
pasikonsultuoti su atitinkamomis 
trečiosiomis šalimis. Kad trečiųjų šalių 
dalyvavimas bendradarbiavimo 
programose būtų veiksmingesnis ir 
pragmatiškesnis, sutarimą dėl 
bendradarbiavimo programų turinio ir 
galimo trečiųjų šalių įnašo turėtų būti taip 
pat galima pareikšti oficialiai 
patvirtintuose konsultacinių posėdžių su 
trečiosiomis šalimis arba regioninio 
bendradarbiavimo organizacijų svarstymų 
protokoluose.
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Dėl veiksmų programų patvirtinimo 
procedūros ir atsižvelgiant į 
pasidalijamojo valdymo ir supaprastinimo 
principus Komisija turėtų patvirtinti tik 
esminius bendradarbiavimo programų 
elementus, o kitus elementus turėtų 
patvirtinti dalyvaujanti valstybė narė arba 
dalyvaujančios valstybės narės. Siekiant 
teisinio tikrumo ir skaidrumo, reikia 
išdėstyti nuostatą, kuria reikalaujama, 
kad tais atvejais, kai dalyvaujanti valstybė 
narė ar dalyvaujančios valstybės narės 
pakeičia bendradarbiavimo programos 
elementą, kuriam pakeisti nereikalingas 
Komisijos sprendimas, tos valstybės narės 
vadovaujančioji institucija turėtų pranešti 
apie tokį pakeitimą Komisijai per mėnesį 
nuo to sprendimo priėmimo dienos;

Or. en

Pakeitimas 109
Riikka Pakarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Vadovaujančiosios institucijos turėtų 
būti atsakingos už visas Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 114 straipsnyje 
išvardytas vadovaujančiosios institucijos
funkcijas, įskaitant valdymo tikrinimus, 
siekiant užtikrinti vienodus standartus 
visoje programos įgyvendinimo teritorijoje. 
Tačiau jei vadovaujančiąja institucija 
paskiriama ETBG, jai reikėtų suteikti 
įgaliojimus atlikti tokius tikrinimus, nes 
šioje grupėje atstovaujama visoms 
dalyvaujančioms valstybėms narėms. Net 
jei nepaskiriama ETBG, programoje 
dalyvaujančios valstybės turėtų įgalioti 
vadovaujančiąją instituciją atlikti 
tikrinimus visoje programos įgyvendinimo 

(30) vadovaujančiosios institucijos turėtų 
būti atsakingos už visas Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 114 straipsnyje 
išvardytas funkcijas, įskaitant valdymo 
tikrinimus, siekiant užtikrinti vienodus 
standartus visoje programos įgyvendinimo 
teritorijoje. Tačiau jei vadovaujančiąja 
institucija paskiriama ETBG, tokie 
patikrinimai turėtų būti atliekami 
vadovaujančiosios institucijos arba jos 
atsakomybe bent tų valstybių narių ir 
trečiųjų šalių, iš kurių yra atvykę ETBG 
narių, o tikrintojai turėtų būti naudojami 
tik kitose valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse. Net jei nepaskiriama ETBG, 
programoje dalyvaujančios valstybės turėtų 
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teritorijoje. įgalioti vadovaujančiąją instituciją atlikti 
tikrinimus visoje programos įgyvendinimo 
teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 110
Riikka Pakarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Atsižvelgiant į sunkumus ir vėlavimą 
nustatant tikrai bendrų programų 
struktūras, su biudžetiniais 
įsipareigojimais susijusio išmokų 
pagrindimo pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą laikotarpis turėtų 
būti treji metai nuo biudžetinio 
įsipareigojimo metų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 111
Riikka Pakarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Reikia patikslinti taikytinas finansų 
valdymo, programavimo, stebėsenos, 
vertinimo ir trečiųjų šalių dalyvavimo 
įgyvendinant tarptautinio ir 
tarpregioninio bendradarbiavimo 
programas kontrolės taisykles. Tokios 
taisyklės turėtų būti nustatytos 
atitinkamoje bendradarbiavimo 
programoje ir (arba) atitinkamoje 
finansavimo sutartyje, kurią sudaro 

Išbraukta.
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Komisija, kiekviena trečioji šalis ir 
valstybė narė, kurioje įsisteigusi 
atitinkamos bendradarbiavimo programos 
vadovaujančioji institucija.

Or. en

Pakeitimas 112
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pateikdamos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų projektus 
valstybės narės gali prašyti į tam tikrą 
tarpvalstybinę teritoriją įtraukti kitus 
NUTS 3 lygio regionus, esančius šalia 
regionų, kurie išvardyti pagal antrą 
pastraipą priimtame sprendime, ir nurodo 
šio prašymo priežastis.

Pateikdamos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų projektus 
valstybės narės tinkamai pagrįstais 
atvejais ir siekdamos užtikrinti 
tarpvalstybinių teritorijų sanglaudą arba 
kad būtų atsižvelgta į ypatingą jų salų 
padėtį gali prašyti į regionų, kurie 
išvardyti antroje pastraipoje nurodytame 
sprendime, sąrašą įtraukti kitus NUTS 
3 lygio regionus. Šių susijusių valstybių 
narių prašymu, siekdama palengvinti 
atokiausių regionų tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą prie jūros sienų ir 
nepažeisdama pirmos pastraipos nuostatų, 
Komisija gali į antroje pastraipoje 
nurodytą sprendimą kaip tarpvalstybines 
teritorijas, galinčias gauti paramą iš 
atitinkamų šių valstybių narių 
asignavimų, įtraukti NUTS 3 lygio 
regionus, esančius atokiausiuose 
regionuose prie jūros sienų, kai juos 
skiria daugiau nei 150 km.

Or. en

Pakeitimas 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pateikdamos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų projektus 
valstybės narės gali prašyti į tam tikrą 
tarpvalstybinę teritoriją įtraukti kitus 
NUTS 3 lygio regionus, esančius šalia 
regionų, kurie išvardyti pagal antrą 
pastraipą priimtame sprendime, ir nurodo 
šio prašymo priežastis.

Pateikdamos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programų projektus 
valstybės narės tinkamai pagrįstais 
atvejais ir siekdamos užtikrinti 
tarpvalstybinių teritorijų sanglaudą gali 
prašyti į regionų, kurie išvardyti antroje 
pastraipoje nurodytame sprendime, sąrašą
įtraukti kitus NUTS 3 lygio regionus.

Taikant SESV 174 straipsnį, vienam jūros 
baseinui priklausančios salos gali būti 
įtrauktos į šias programas netaikant su 
NUTS lygiu ar nuotoliu susijusio 
apribojimo.
Šių susijusių valstybių narių prašymu, 
siekdama palengvinti atokiausių regionų 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą prie 
jūros sienų ir nepažeisdama pirmos 
pastraipos nuostatų, Komisija gali į 
antroje pastraipoje nurodytą sprendimą 
kaip tarpvalstybines teritorijas, galinčias 
gauti paramą iš atitinkamų šių valstybių 
narių asignavimų, įtraukti NUTS 3 lygio 
regionus, esančius atokiausiuose 
regionuose prie jūros sienų, kai juos 
skiria daugiau nei 150 km.

Or. en

Pakeitimas 114
Riikka Pakarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis 4 straipsnis
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
ištekliai

Europos teritorinio bendradarbiavimo 
ištekliai1
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1. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo ištekliai sudaro 3,48 proc. visų 
esamų 2014–2020 m. fondų biudžetinių 
įsipareigojimų išteklių, nustatytų 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 83 
straipsnio 1 dalyje (t. y. iš viso
11 700 000 004 EUR) ir paskirstomi taip:

1. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo ištekliai sudaro 7 proc. visų esamų 
2014–2020 m. fondų biudžetinių 
įsipareigojimų išteklių, nustatytų 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 83 
straipsnio 1 dalyje (t. y. iš viso
XX XXX XXX XXX EUR2) ir paskirstomi 
taip:

a) 73,24 proc. (t. y. iš viso 
8 569 000 003 EUR) tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui;

a) 74,05 proc. (t. y. iš viso 
X XXX XXX XXX EUR3) tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui;

b) 20,78 proc. (t. y. iš viso 
2 431 000 001 EUR) tarptautiniam 
bendradarbiavimui;

b) 20,36 proc. (t. y. iš viso 
X XXX XXX XXX EUR4) tarptautiniam 
bendradarbiavimui;

c) 5,98 proc. (t. y. iš viso 
700 000 000 EUR) tarpregioniniam 
bendradarbiavimui.

c) 5,59 proc. (t. y. iš viso 
XXX XXX XXX EUR5) tarpregioniniam 
bendradarbiavimui.

2. Bendradarbiavimo programos, į kurias 
įtraukti atokiausi regionai, gauna bent 
150 proc. Be to, 50 000 000 EUR iš 
tarpregioninio bendradarbiavimo 
asignavimų atidedama atokiausių regionų 
bendradarbiavimui. Atsižvelgiant į lėšų 
telkimą pagal temas, šiems papildomiems 
asignavimams taikoma 5 straipsnio b dalis.

2. Atokiausi regionai pagal Europos 
teritorinio bendradarbiavimo (ETB) tikslą
gauna bent 150 proc. ERPF paramos, 
gautos 2007–2013 m. bendradarbiavimo 
programoms. Be to, 50 000 000 EUR iš 
tarpregioninio bendradarbiavimo 
asignavimų atidedama atokiausių regionų 
bendradarbiavimui. Atsižvelgiant į lėšų 
telkimą pagal temas, šiems papildomiems 
asignavimams taikoma 5 straipsnio 1 dalis.

3. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
vieną sprendimą, kuriame pateikia visų 
bendradarbiavimo programų sąrašą ir 
nurodo visos ERPF paramos kiekvienai 
programai ir 2014 m. asignavimo 
programai sumas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

3. Komisija kiekvienai valstybei narei 
praneša 1 dalies a ir b punktuose 
nurodytų visų tarpvalstybiniam ir 
tarptautiniam bendradarbiavimui skirtų 
jos sumų dalį, suskirstytą pagal metus. Šio 
paskirstymo pagal valstybes nares 
kriterijus yra gyventojų skaičius 
teritorijose, nurodytose 3 straipsnio 1 
dalies antroje pastraipoje ir 3 straipsnio 
3 dalies pirmoje pastraipoje.

Metinio paskirstymo pagal valstybes nares 
kriterijus yra gyventojų skaičius 
teritorijose, nurodytose 3 straipsnio 1 
dalies 3 pastraipoje ir 3 straipsnio 3 dalies 
pirmoje pastraipoje.

Remdamasi nurodytomis sumomis, 
kiekviena valstybė narė informuoja 
Komisiją, ar ir kaip ji pasinaudojo 
4a straipsnyje numatyta perkėlimo 
galimybe, ir apie galutinį lėšų paskirstymą 
tarp tarpvalstybinių ir tarptautinių 
programų, kuriose valstybė narė 
dalyvauja. Komisija, remdamasi valstybių 
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narių pateikta informacija, įgyvendinimo 
aktais priima sprendimą, kuriame 
pateikiamas visų bendradarbiavimo 
programų sąrašas ir kuriame nurodoma 
visos kiekvienai programai skirtos ERPF 
paramos bendra suma. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

4. ERPF paramą tarpvalstybinėms ir jūros 
baseinų programoms pagal EKP ir 
tarpvalstybinėms programoms pagal PNPP 
nustato Komisija ir susijusios valstybės 
narės.

4. ERPF įnašą tarpvalstybinėms ir jūros 
baseinų programoms pagal EKP ir 
tarpvalstybinėms programoms pagal PNPP 
nustato Komisija ir susijusios valstybės 
narės. ERPF įnašas, nustatytas kiekvienai 
valstybei narei, vėliau neperskirstomas 
susijusioms valstybėms narėms.

5. ERPF parama kiekvienai tarpvalstybinei 
ir jūros baseino programai pagal EKP ir 
PNPP suteikiama, jei pagal EKP ir PNPP 
suteikiama bent lygiavertė suma. Ši 
lygiavertė suma neturi viršyti didžiausios 
EKP reglamente ar PNPP reglamente 
nustatytos sumos.

5. ERPF parama kiekvienai tarpvalstybinei 
ir jūros baseino programai pagal EKP ir 
PNPP suteikiama, jei pagal EKP ir PNPP 
suteikiama bent lygiavertė suma. Ši 
lygiavertė suma neturi viršyti didžiausios 
EKP reglamente ar PNPP reglamente 
nustatytos sumos.

6. ERPF paramą programoms pagal EKP ir 
PNPP atitinkantys metiniai asignavimai 
įtraukiami į atitinkamas 2014 biudžetinių 
metų priemonių biudžeto eilutes.

6. ERPF paramą programoms pagal EKP ir 
PNPP atitinkantys metiniai asignavimai 
įtraukiami į atitinkamas 2014 biudžetinių 
metų priemonių biudžeto eilutes.

7. 2015 ir 2016 m. ERPF metiniai 
asignavimai programoms pagal EKP ir 
PNPP, dėl kurių Komisijai iki birželio 
30 d. nepateiktos programos pagal 
tarpvalstybines ir jūros baseinų programas 
taikant EKP ir PNPP, skiriami vidaus 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms pagal 1 dalies a punktą, 
kuriose dalyvauja susijusi valstybė narė.

7. 2015 ir 2016 m. ERPF metiniai 
asignavimai programoms pagal EKP ir 
PNPP, dėl kurių Komisijai iki birželio 
30 d. nepateiktos jokios programos pagal 
tarpvalstybines ir jūros baseino programas 
taikant EKP ir PNPP, ir kurie 
neperskirstyti kitai programai, pateiktai 
toje pačioje išorės bendradarbiavimo 
kategorijoje, skiriami vidaus 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms pagal 1 dalies a punktą, 
kuriose dalyvauja susijusios valstybės 
narės.

Jei iki 2017 m. birželio 30 d. vis dar yra 
Komisijai nepateiktų programų pagal 
tarpvalstybines ir jūros baseinų programas 
taikant EKP ir PNPP, visa 4 dalyje 
nurodyta ERPF parama likusiems metams 

Jei iki 2017 m. birželio 30 d. vis dar yra 
Komisijai nepateiktų programų pagal 
tarpvalstybines ir jūros baseinų programas 
taikant EKP ir PNPP, visa 4 dalyje 
nurodyta ERPF parama likusiems metams 
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iki 2020 m. skiriama 1 dalies a punkte 
nurodytoms vidaus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programoms, kuriose 
dalyvauja susijusi valstybė narė.

iki 2020 m., kuri nebuvo perskirstyta kitai 
patvirtintai programai pagal tą pačią 
išorės bendradarbiavimo programų 
kategoriją, skiriama 1 dalies a punkte 
nurodytoms vidaus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programoms, kuriose 
dalyvauja susijusi valstybė narė.

8. 4 dalyje nurodytos Komisijos 
patvirtintos tarpvalstybinės ir jūros baseino 
programos nutraukiamos, jei:

8. Vadovaujantis taikytinomis taisyklėmis 
ir procedūromis, 4 dalyje nurodytos 
Komisijos patvirtintos tarpvalstybinės ir 
jūros baseino programos nutraukiamos 
arba programai skirta lėšų suma 
sumažinama, visų pirma jeigu

a) nė viena programoje dalyvaujanti šalis 
partnerė iki Reglamente (ES) Nr. .../2012 
[EKP reglamentas] ar Reglamente (ES) 
Nr. .../2012 [PNPP] nustatyto termino 
nepasirašo finansavimo susitarimo arba

a) nė viena programoje dalyvaujanti šalis 
partnerė iki Reglamente (ES) Nr. .../2012 
[EKP reglamentas] ar Reglamente (ES) 
Nr. .../2012 [PNPP] nustatyto termino 
nepasirašo finansavimo susitarimo arba 

b) programos negalima įgyvendinti dėl joje 
dalyvaujančių šalių santykių problemų.

b) programos negalima įgyvendinti taip, 
kaip planuota, dėl joje dalyvaujančių šalių 
santykių problemų.

Tokiu atveju 4 dalyje nurodyta ERPF 
parama, atitinkanti dar nepaskirtas metines 
išmokas, susijusios valstybės prašymu 
skiriama vidaus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programoms pagal 1 
dalies a punktą, kuriose ta valstybė 
dalyvauja.

Tokiu atveju 4 dalyje nurodyta ERPF 
parama, atitinkanti dar įsipareigojimams 
dar nepriskirtas metines dalis arba tais 
pačiais biudžetiniais metais visiškai arba 
iš dalies įsipareigojimams priskirtas ir 
panaikintas metines dalis, kurios nebuvo 
perskirstytos kitai tos pačios išorės 
bendradarbiavimo programų kategorijos 
programai, susijusios valstybės narės 
prašymu pagal 1 dalies a punktą skiriama 
vidaus tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms, kuriose ta valstybė narė 
dalyvauja.

8a. Pagal Reglamento (ES) Nr. ../2013 
[BNR] 143 straipsnį įsteigtam komitetui 
Komisija pateikia metinę tarpvalstybinių 
ir jūros baseino programų pagal EKP ir 
tarpvalstybinių programų pagal PNPP, 
prie kurių ERPF prisideda pagal šį 
straipsnį, finansinio įgyvendinimo 
santrauką.
__________
1 Biudžeto skaičiai įrašomi, kai bus 
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pasiektas susitarimas dėl daugiametės 
finansinės programos 2014-2020 ir CPR 
84 straipsnio
2 3 4 5 skaičiai susiję su bendrais ištekliais 
sanglaudos politikos laikotarpiu 2014–
2020 m.

Or. en

Pakeitimas 115
Riikka Pakarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis 13 straipsnis

Įgyvendinimo ataskaitos Įgyvendinimo ataskaitos
1. Iki 2016 m. balandžio 30 d. ir kiekvienų 
paskesnių metų iki 2022 m., įskaitant 
2022 m., balandžio 30 d. vadovaujančioji 
institucija Komisijai pateikia metinę 
ataskaitą laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 
[...]/2012 [BNR] 44 straipsnio 1 dalies. 
2016 m. teikiama ataskaita apima 2014 ir 
2015 finansinius metus, taip pat laikotarpį 
nuo išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios 
iki 2013 m. gruodžio 31 d.

1. Iki 2016 m. gegužės 31 d. ir kiekvienų 
paskesnių metų iki 2022 m., įskaitant 
2022 m., gegužės 31 d. vadovaujančioji 
institucija Komisijai pateikia metinę 
ataskaitą laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 
[...]/2012 [BNR] 44 straipsnio 1 dalies. 
2016 m. teikiama ataskaita apima 2014 ir 
2015 finansinius metus, taip pat laikotarpį 
nuo išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios 
iki 2013 m. gruodžio 31 d.1

1a. 2019 m. teikiamoms ataskaitoms 
taikomas 1 dalyje nurodytas terminas yra 
birželio 30 d.

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie:

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie:

a) bendradarbiavimo programos 
įgyvendinimą laikantis Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 44 straipsnio 2 dalies;

a) bendradarbiavimo programos 
įgyvendinimą laikantis Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 44 straipsnio 2 dalies;

b) didelių projektų ir bendrų veiksmų planų 
rengimo ir įgyvendinimo pažangą.

b) atitinkamais atvejais didelių projektų ir 
bendrų veiksmų planų rengimo ir 
įgyvendinimo pažangą.

3. 2017 m. ir 2019 m. pateiktose metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose pateikiama ir 

3. 2017 m. ir 2019 m. teikiamose metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose pateikiama ir 
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įvertinama atitinkamai Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 44 straipsnio 3 ir 4 
dalyse nurodyta informacija, taip pat 
informacija, nurodyta 2 dalyje, drauge su:

įvertinama informacija, reikalaujama 
atitinkamai Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 44 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir 
2 dalyje nurodyta informacija, taip pat 
pateikiama informacija apie elementus, 
išdėstytus toliau esančiuose c, f ir 
h punktuose, ir atsižvelgiant į 
bendradarbiavimo programų turinį ir 
tikslus, gali būti pridedama informacija 
apie kitus toliau išvardytus elementus:

a) pažanga įgyvendinant teritorinės plėtros 
integruotąjį metodą, įskaitant tvarią miestų 
plėtrą ir bendruomenės inicijuotą vietos 
plėtrą pagal veiksmų programą;

a) pažanga įgyvendinant teritorinės plėtros 
integruotąjį metodą, įskaitant tvarią miestų 
plėtrą ir bendruomenės inicijuotą vietos 
plėtrą pagal bendradarbiavimo programą;

b) pažangą įgyvendinant veiksmus, siekiant 
stiprinti institucijų ir paramos gavėjų 
gebėjimus administruoti EPF ir juo 
naudotis;

b) pažangą įgyvendinant veiksmus, siekiant 
stiprinti institucijų ir paramos gavėjų 
gebėjimus administruoti EPF ir juo 
naudotis;

ba) tam tikrais atvejais indėlis 
įgyvendinant makroregionines ir jūrų 
baseinų strategijas;

c) vertinimo plano įgyvendinimo pažangą 
ir paskesnius veiksmus, kurių imtasi dėl 
per vertinimą nustatytų faktų;

c) vertinimo plano įgyvendinimo pažangą 
ir paskesnius veiksmus, kurių imtasi dėl 
per vertinimą nustatytų faktų;

d) konkretūs veiksmai, kurių imtasi 
puoselėjant vyrų ir moterų lygybę, 
užkertant kelią diskriminacijai, įskaitant
susijusią su prieiga neįgaliems asmenims, 
ir įvykdyti susitarimai lyčių aspektą įtraukti 
į visas veiksmų programas ir visus 
veiksmus;

d) konkretūs veiksmai, kurių imtasi 
puoselėjant vyrų ir moterų lygybę, 
skatinant nediskriminavimą, pirmiausia
susijusią su prieiga neįgaliems asmenims, 
ir įvykdyti susitarimai lyčių aspektą įtraukti 
į visas bendradarbiavimo programas ir 
visus veiksmus;

e) veiksmai, kurių imtasi tvariai plėtrai 
skatinti;

e) veiksmai, kurių imtasi tvariai plėtrai 
skatinti;

f) pagal komunikacijos strategiją taikytų 
informavimo ir viešinimo priemonių 
rezultatai;

f) pagal komunikacijos strategiją taikytų 
informavimo ir viešinimo priemonių 
rezultatai;

g) prireikus, socialinės inovacijos srities 
veiksmų įgyvendinimo pažanga;

g) socialinės inovacijos srities veiksmų 
įgyvendinimo pažanga;

h) partnerių dalyvavimas įgyvendinant, 
stebint ir vertinant bendradarbiavimo 
programą.

h) partnerių dalyvavimas įgyvendinant, 
stebint ir vertinant bendradarbiavimo 
programą.

4. Metinės ir baigiamosios įgyvendinimo 
ataskaitos rengiamos remiantis Komisijos 

4. Metinės ir baigiamosios įgyvendinimo 
ataskaitos rengiamos remiantis Komisijos 
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įgyvendinimo aktais patvirtintomis 
formomis. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 30 straipsnio 2 dalyje
nurodytą patariamąją procedūrą.

įgyvendinimo aktais patvirtintomis 
formomis. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR ] 143 straipsnyje
nurodytą patariamąją procedūrą.

______________
1 Reikia suderinti atsižvelgiant į diskusijų 
dėl BNR 101 straipsnio rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 116
Riikka Pakarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikomi šio reglamento priede pagal 
Reglamento (ES) Nr. /2012 [BNR] 24 
straipsnio 3 dalį nustatyti bendri rodikliai. 
Nustatoma nulinė jų atskaitos vertė, o 
2022 m. nustatomos kaupiamosios 
siektinos vertės.

1. Šio reglamento priede nustatyti bendri 
produkto rodikliai, konkrečios programos 
rezultatų rodikliai ir, jei reikia, konkrečios 
programos našumo rodikliai turi būti 
taikomi pagal šio reglamento 24 straipsnio 
3 dalį ir 7 straipsnio 2 dalies b punkto ii 
bei iv papunkčius.

Konkrečios programos išdirbio rodikliams 
nustatoma nulinė atskaitos vertė, o 2022 
m. nustatomos kaupiamosios siektinos 
vertės.

2. Bendriems ir konkrečios programos 
produkto rodikliams nustatomas nulinis 
atskaitos taškas. 2022 metams nustatomos 
šių rodiklių kaupiamosios kiekybinės
siektinos vertės.

Konkrečių programų rezultatų atskaitos
rodikliai nustatomi atsižvelgiant į 
naujausius turimus duomenis, o 2022 m. 
nustatomos kaupiamosios siektinos vertės, 
kurios gali būti išreikštos kokybiškai ir 
kiekybiškai.

3. Konkrečios programos rezultatų
rodikliams, susijusiems su investavimo 
prioritetais, atskaitos taškas pasirenkamas 
remiantis naujausiais esamais 
duomenimis, o tikslai nustatomi 
2022 metams. Tikslus galima išreikšti 
kiekybiškai arba kokybiškai.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 29 straipsnį, 
kuriais būtų keičiamas bendrų produkto 
rodiklių sąrašas, pateiktas šio reglamento 
priede, siekiant pakoreguoti ir, kur 
pagrįsta, užtikrinti veiksmingą programos 
įgyvendinimo pažangos vertinimą.
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Or. en

Pakeitimas 117
Riikka Pakarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reklaminės veiklos ir gebėjimų 
stiprinimo veiksmų išlaidos gali būti 
patiriamos ne programos įgyvendinimo 
teritorijos Sąjungos dalyje, jei įvykdomos 
2 dalies a ir c punktų sąlygos.

3. Techninės pagalbos, reklaminės veiklos 
ir gebėjimų stiprinimo veiksmų išlaidos 
gali būti patiriamos ne programos 
įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje, 
jei įvykdomos 2 dalies a ir c punktų 
sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 118
Riikka Pakarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendradarbiavimo programos 
vadovaujančioji institucija vykdo 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
114 ir 115 straipsniuose nustatytas 
vadovaujančiosios institucijos ir 
tvirtinančiosios institucijos funkcijas.

1. Bendradarbiavimo programos 
vadovaujančioji institucija vykdo 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
114 straipsnyje nustatytas funkcijas 
nedarant poveikio šio straipsnio 4 daliai.

2. Pasikonsultavusi su bendradarbiavimo 
programoje dalyvaujančiomis valstybėmis 
narėmis ir trečiosiomis šalimis, 
vadovaujančioji institucija įsteigia jungtinį 
sekretoriatą. 

2. Pasikonsultavusi su bendradarbiavimo 
programoje dalyvaujančiomis valstybėmis 
narėmis ir trečiosiomis šalimis, 
vadovaujančioji institucija įsteigia jungtinį 
sekretoriatą. 

Jungtinis sekretoriatas padeda 
vadovaujančiajai institucijai ir stebėsenos 
komitetui vykdyti atitinkamas funkcijas. 
Jungtinis sekretoriatas taip pat teikia 
galimiems paramos gavėjams informaciją 
apie finansavimo galimybes pagal 
bendradarbiavimo programas ir padeda 

Jungtinis sekretoriatas padeda 
vadovaujančiajai institucijai ir stebėsenos 
komitetui vykdyti atitinkamas funkcijas. 
Jungtinis sekretoriatas taip pat teikia 
galimiems paramos gavėjams informaciją 
apie finansavimo galimybes pagal 
bendradarbiavimo programas ir padeda 
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paramos gavėjams įgyvendinti veiksmus. paramos gavėjams įgyvendinti veiksmus.
3. Tikrinimus pagal Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 114 straipsnio 
4 dalies a punktą atlieka vadovaujančioji 
institucija visoje programos įgyvendinimo 
teritorijoje, kurioje vadovaujančioji 
institucija yra ETBG.

3. Jei vadovaujančiąja institucija 
paskiriama ETBG, tikrinimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 114 
straipsnio 4 dalies a punktą atliekami 
vadovaujančiosios institucijos arba jos 
atsakomybe bent tų valstybių narių ir 
trečiųjų šalių, iš kurių yra atvykę ETBG
narių.

4. Jei vadovaujančioji institucija negali
atlikti patikrinimų pagal Reglamento 
(ES) Nr. […]/2012 [BNR] 114 straipsnio 
4 dalies a punktą visoje programos 
įgyvendinimo teritorijoje, kiekviena 
valstybė narė arba trečioji šalis paskiria 
instituciją arba asmenį, atsakingą už tokius 
patikrinimus, susijusius su paramos 
gavėjais jos teritorijoje (toliau – tikrintojas 
(-ai).

4. Jei vadovaujančioji institucija neatlieka
patikrinimų pagal Reglamento 
(ES) Nr. […]/2012 [BNR] 114 straipsnio 
4 dalies a punktą visoje programos 
įgyvendinimo teritorijoje, arba kai
vadovaujančiosios institucijos arba jos
atsakomybe tų valstybių narių ir trečiųjų
šalių, iš kurių yra atvykę ETBG narių, 
tikrinimai pagal 3 dalį neatliekami,
kiekviena valstybė narė arba trečioji šalis, 
jei ji priėmė kvietimą dalyvauti 
bendradarbiavimo programoje, paskiria 
instituciją arba asmenį, atsakingą už tokius 
patikrinimus, susijusius su paramos 
gavėjais jos teritorijoje (toliau – tikrintojas 
(-ai). Šiuo atveju vadovaujančioji 
institucija įsitikina, kad vykdant veiksmus 
dalyvaujančio kiekvieno paramos gavėjo 
išlaidas patikrino paskirtasis tikrintojas. 
Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
išlaidos galėtų būti patikrintos per trijų
mėnesių laikotarpį nuo tos dienos, kai 
paramos gavėjas pateikė dokumentus.

Šie tikrintojai, jei įmanoma, yra tos pačios 
už tokius bendradarbiavimo programų 
pagal investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslą tikrinimą arba, 
trečiųjų šalių atveju, už palyginamus 
tikrinimus pagal Sąjungos išorės politikos 
priemones atsakingos institucijos.

Šie tikrintojai gali būti tos pačios už tokius 
bendradarbiavimo programų pagal 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą tikrinimą arba, trečiųjų 
šalių atveju, už palyginamus tikrinimus 
pagal Sąjungos išorės politikos priemones 
atsakingos institucijos.

Kiekviena valstybė narė arba trečioji šalis 
atsako už jos teritorijoje atliekamus 
tikrinimus.

Kiekviena valstybė narė arba trečioji šalis,
priėmusi kvietimą dalyvauti 
bendradarbiavimo programoje, atsako už 
jos teritorijoje atliekamus tikrinimus.

Jei bendrai finansuojamų produktų arba 
paslaugų teikimą galima patikrinti viso 

Jei bendrai finansuojamų produktų arba 
paslaugų teikimą galima patikrinti viso 
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veiksmo atžvilgiu, tikrinimą atlieka 
valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
pagrindinis paramos gavėjas, 
vadovaujančioji institucija arba tikrintojas.

veiksmo atžvilgiu, tikrinimą atlieka 
valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
pagrindinis paramos gavėjas, 
vadovaujančioji institucija arba tikrintojas.

Or. en

Pakeitimas 119
Riikka Pakarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Įsipareigojimų panaikinimas
Nukrypdama nuo Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 127 straipsnio 
1 dalies pirmos pastraipos ir 
nepažeisdama 127 straipsnio 4 dalies 
nuostatų, Komisija panaikina bet kokią 
pagal to straipsnio antrą pastraipą 
apskaičiuotos bendradarbiavimo 
programos sumos dalį, kuri iki trečiųjų 
finansinių metų po biudžetinio 
įsipareigojimo pagal bendradarbiavimo 
programą metų gruodžio 31 d. nebuvo 
panaudota išankstinio finansavimo 
pirminiam arba metiniam mokėjimui, 
tarpiniam mokėjimui ir metiniam likučiui, 
arba dėl kurios mokėjimo paraiška 
neišsiųsta pagal Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 126 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 120
Riikka Pakarinen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

2. 17 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. Įgaliojimai priimti 15 straipsnio 4 dalyje 
ir 17 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikui nuo [šios direktyvos 
įsigaliojimo data].

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 17 straipsnio 1 
dalyje nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus.

3. Europos Parlamentas ar Taryba gali bet 
kada atšaukti 15 straipsnio 4 dalyje ir 
17 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus.

Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie 
jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.

4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie 
jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.

5. Pagal 17 straipsnio 1 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem
mėnesiais.

5. Pagal 17 straipsnio 1 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 2
mėnesiais.

Or. en


