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Pakeitimas 1
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
5 j konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5j) siekiant padidinti lankstumą ir 
sumažinti administracinę naštą sudarant 
sąlygas bendram įgyvendinimui, ERPF ir 
Sanglaudos fondo investavimo prioritetai 
pagal atitinkamus teminius tikslus turėtų 
būti suderinti;

Or. en

Pakeitimas 2
Jan Olbrycht
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 36, 54, 55, 56, 57, 121 pakeitimus

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Specialiais papildomais atokiausiems 
regionams skirtais asignavimais
padengiamos papildomos sąnaudos, 
susijusios su Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytais atokiausių regionų trūkumais, 
remiant:

1. Specialiems papildomiems atokiausiems 
regionams skirtiems asignavimams
netaikomas 4 straipsnis ir jais
padengiamos papildomos sąnaudos, 
susijusios su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 349 straipsnyje 
nurodytais atokiausių regionų ypatumais ir 
ribotomis galimybėmis, remiant:

a) Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnyje nustatytus teminius tikslus;

a) Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnyje nustatytus teminius tikslus;

b) krovininio transporto paslaugas ir 
pagalbą transporto paslaugų veiklai 
pradėti;

b) krovininio transporto paslaugas ir 
pagalbą transporto paslaugų veiklai 
pradėti;

c) veiksmus, susijusius su sandėliavimo 
apribojimais, per didelėmis gamybos 
priemonėmis ir priežiūra bei žmogiškojo 

c) veiksmus, susijusius su sandėliavimo 
apribojimais, per didelėmis gamybos 
priemonėmis ir priežiūra bei žmogiškojo 
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kapitalo trūkumu vietos rinkoje. kapitalo trūkumu vietos rinkoje.

Bent 50 proc. specialių papildomų 
asignavimų skiriama veiksmams, kuriais 
padedama įvairinti ir modernizuoti 
atokiausių regionų ekonomiką, ypatingą 
dėmesį skiriant Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 1–
3 dalyse nustatytiems teminiams tikslams.
2. Specialūs papildomi asignavimai gali 
būti naudojami padėti finansuoti veiklos 
pagalbą ir išlaidas, susijusias su viešųjų 
paslaugų teikimo įsipareigojimais ir 
sutartimis atokiausiuose regionuose.

2. Specialūs papildomi asignavimai gali 
būti naudojami siekiant padėti finansuoti 
veiklos pagalbą ir išlaidas, susijusias su 
viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimais 
ir sutartimis atokiausiuose regionuose.

3. Suma, kuriai taikoma bendro 
finansavimo norma, yra proporcinga 
1 dalyje nurodytoms paramos gavėjo 
patirtoms papildomoms išlaidoms tik 
veiklos pagalbos ir išlaidų, susijusių su 
viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimais 
ir sutartimis, atveju ir gali apimti visas 
tinkamas finansuoti išlaidas investicinių 
išlaidų atveju.

3. Suma, kuriai taikoma bendro 
finansavimo norma, yra proporcinga 
1 dalyje nurodytoms paramos gavėjo 
patirtoms papildomoms išlaidoms tik 
veiklos pagalbos ir išlaidų, susijusių su 
viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimais 
ir sutartimis, atveju ir gali apimti visas 
tinkamas finansuoti išlaidas investicinių 
išlaidų atveju.

4. Finansavimas pagal šį straipsnį 
nenaudojamas siekiant remti:

4. Finansavimas pagal šį straipsnį 
nenaudojamas siekiant remti:

a) veiksmus, susijusius su produktais, 
kuriems taikomas Sutarties I priedas;

a) veiksmus, susijusius su produktais, 
įtrauktais į Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo I priedą;

b) pagalbą transportuojant asmenis, kuri 
yra leidžiama pagal Sutarties 107 straipsnio 
2 dalies a punktą;

b) pagalbą transportuojant asmenis, kuri 
yra leidžiama pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 107 straipsnio 2 dalies 
a punktą;

c) atleidimą nuo mokesčių ir socialinių 
įmokų.

c) atleidimą nuo mokesčių ir socialinių 
įmokų.

4a. Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies 
a, aa ir b punktų, ERPF gali remti 
pelningas investicijas į įmones 
atokiausiuose regionuose, 
neatsižvelgdamas į jų dydį.
4 b. Šio reglamento 4 straipsnis 
netaikomas specialių ERPF asignavimų, 
skiriamų atokiausiam Majoto regionui, 
daliai, ir bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
skiriama Reglamento (ES) Nr. […]/2013 
[BNR] 9 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse 
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nustatytiems teminiams tikslams.

Or. en

Pakeitimas 3
Jan Olbrycht
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 70 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas. Moksliniai tyrimai, inovacijos

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS
Moksliniai tyrimai, inovacijos

Asmenys Naujai pastatytų arba 
įrengtų mokslinių tyrimo 
infrastruktūros 
įrenginiuose dirbančių 
MTTP 
darbuotojų/mokslininkų 
skaičius

Įmonės Su remiamomis 
mokslinėmis institucijomis 
bendradarbiaujančių 
įmonių skaičius

Visos darbo 
dienos 
ekvivalentai

Remiamose įmonėse 
sukurtų mokslinių tyrimų 
darbo vietų skaičius

EUR Privačiosios investicijos, 
atitinkančios viešąją 
paramą inovacijoms arba 
MTTP projektams

Įmonės Įmonių, kurios remiant 
inovacijas arba MTTP 
projektus rinkai pateikė 
naujų arba iš esmės 
patobulintų produktų, 
skaičius

Įmonės Įmonių, kurios remiant 
inovacijas arba MTTP 
projektus rinkai pateikė 
naujų arba iš esmės 
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patobulintų produktų, 
kurie ir įmonei buvo 
naujovė, skaičius

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS
Moksliniai tyrimai, inovacijos

Išbraukta.
Išbraukta.
Visos darbo 
dienos 
ekvivalentai

Naujų mokslininkų 
skaičius remiamose 
įmonėse

Visos darbo 
dienos 
ekvivalentai

Mokslininkų, dirbančių 
pagerintos infrastruktūros 
mokslinių tyrimų įstaigose, 
skaičius

Įmonės Su mokslinių tyrimų 
institucijomis 
bendradarbiaujančių 
įmonių skaičius

EUR Privačiosios investicijos, 
atitinkančios viešąją 
paramą inovacijoms arba 
MTTP projektams

Įmonės Įmonių, remiamų siekiant, 
kad jos pateiktų naujų 
rinkos produktų, skaičius

Įmonės Įmonių, remiamų siekiant, 
kad jos pateiktų naujų 
įmonės produktų, skaičius

Or. en

Pakeitimas 4
Jan Olbrycht
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 71 pakeitimą
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas. Energetika ir klimato kaita

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS
Energetika ir klimato kaita

Atsinaujinantieji energijos ištekliai Megavatai Papildomas 
atsinaujinančiosios 
energijos gamybos 
pajėgumas

Energijos vartojimo efektyvumas Namų ūkiai Geresnio energijos 
vartojimo klasei 
priskiriamų namų ūkių 
skaičius

kWh per 
metus

Sumažėjęs pirminės 
energijos vartojimas 
viešuosiuose pastatuose

Vartotojai Papildomų energijos 
vartotojų, prisijungusių prie 
pažangiųjų elektros 
energijos tinklų, skaičius

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
mažinimas

Tonos CO2
ekvivalentų

Prognozuojamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų 
CO2 ekvivalentais 
sumažėjimas

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS
Energetika ir klimato kaita

Atsinaujinantieji energijos ištekliai Megavatai Papildomas 
atsinaujinančiosios 
energijos gamybos 
pajėgumas

Energijos vartojimo efektyvumas Namų ūkiai Geresnio energijos 
vartojimo klasei 
priskiriamų namų ūkių 
skaičius

kWh per 
metus

Sumažėjęs kasmetinis
pirminės energijos 
vartojimas viešuosiuose 
pastatuose
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Vartotojai Papildomų energijos 
vartotojų, prisijungusių prie 
pažangiųjų elektros 
energijos tinklų, skaičius

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
mažinimas

Tonos CO2
ekvivalentų

Prognozuojamas 
kasmetinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų 
sumažėjimas

Or. en

Pakeitimas 5
Jan Olbrycht
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 72 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas. Socialinė infrastruktūra

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS

Socialinė infrastruktūra
Vaikų priežiūra ir švietimas Asmenys Remiamos vaikų priežiūros 

arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas

Sveikata Asmenys Remiamų sveikatos 
paslaugų pajėgumas

Būstas Namų ūkiai Namų ūkių, kurių būsto 
sąlygos pagerintos, 
skaičius

Kultūros paveldas Apsilankyma
i

Apsilankymų remiamose 
vietovėse skaičius

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS
Socialinė infrastruktūra

Vaikų priežiūra ir švietimas Asmenys Remiamos vaikų priežiūros 
arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas

Sveikata Asmenys Gyventojai, kuriems 
teikiamos geresnės
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sveikatos paslaugos
Išbraukta.
Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 6
Jan Olbrycht
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 73 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas. Miestų plėtra

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS
Miestų plėtra

Asmenys Gyventojai, gyvenantys 
vietovėse, kuriose 
įgyvendinamos integruotos 
miestų plėtros strategijos

Kvadratiniai 
metrai

Naujos atviros erdvės 
miestų vietovėse

Kvadratiniai 
metrai

Nauji viešieji arba 
komerciniai pastatai miestų 
vietovėse

Kvadratiniai 
metrai

Nauji būstai miestų 
vietovėse

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS
Miestų plėtros konkretūs rodikliai

Asmenys Gyventojai, gyvenantys 
vietovėse, kuriose 
įgyvendinamos integruotos 
miestų plėtros strategijos

Kvadratiniai 
metrai

Atviros erdvės, sukurtos 
arba atkurtos miestų 
vietovėse

Kvadratiniai 
metrai

Viešieji arba komerciniai 
pastatai, pastatyti arba 
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renovuoti miestų vietovėse

Gyvenamieji 
būstai

Rekonstruoti būstai miestų 
vietovėse

Or. en


