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Pakeitimas 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad, 
norėdama sustiprinti savo ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 
siekia mažinti įvairių regionų plėtros lygio 
skirtumus, nepalankiausias sąlygas turinčių 
regionų arba salų, ypač kaimo vietovių, 
pramonės pereinamojo laikotarpio vietovių
bei didelių ir nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų turinčių vietovių, 
atsilikimą. Sutarties 175 straipsnyje 
nurodyta, kad šių tikslų Sąjunga siekia 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo Orientavimo skyriaus, 
Europos socialinio fondo, Europos 
regioninės plėtros fondo ir Europos 
investicijų banko veiksmais ir kitomis 
priemonėmis;

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad, 
norėdama sustiprinti savo ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 
siekia mažinti įvairių regionų plėtros lygio 
skirtumus ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių regionų atsilikimą, ypatingas 
dėmesys skiriamas kaimo vietovėms, 
pramonės pereinamojo laikotarpio
vietovėms bei didelių ir nuolatinių gamtinių 
arba demografinių trūkumų turinčioms 
vietovėms, pavyzdžiui, labai retai 
apgyvendintiems toliausiai į šiaurę 
esantiems regionams bei salų, pasienio ir 
kalnuotoms vietovėms. Sutarties 175 
straipsnyje nurodyta, kad šių tikslų Sąjunga 
siekia Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo Orientavimo skyriaus, 
Europos socialinio fondo, Europos 
regioninės plėtros fondo ir Europos 
investicijų banko veiksmais ir kitomis 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2012 m. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. [...]/2012 dėl 
Sąjungos metiniam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių1 nustatyti Sąjungos 
metinio biudžeto įgyvendinimui taikomi 
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bendri principai. Reikia užtikrinti to 
reglamento ir šio reglamento nuostatų 
suderinamumą;
___________
1 OL L ....

Or. en

Pakeitimas 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) remdamosi 2010 m. birželio 17 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadomis, pagal 
kurias priimta Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio strategija, Sąjunga ir 
valstybės narės turėtų siekti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo, kartu 
skatindamos darnų Sąjungos vystymąsi ir 
mažindamos regionų skirtumus;

(2) remdamosi 2010 m. birželio 17 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadomis, pagal 
kurias priimta Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio strategija, Sąjunga ir 
valstybės narės turėtų siekti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo, kartu 
skatindamos darnų Sąjungos vystymąsi ir 
mažindamos regionų skirtumus.
Sanglaudos politikai tenka pagrindinis 
vaidmuo siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, taigi tvirta ir 
nepriklausoma sanglaudos politika yra 
būtina sėkmingo šios strategijos 
įgyvendinimo sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) atokiausiems regionams turėtų būti 
taikomos specialios priemonės ir skiriamas

(5) atokiausiems regionams turėtų būti 
taikomos specialios veiksmingos
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papildomas finansavimas, kad būtų 
kompensuojami trūkumai, susiję su 
Sutarties 349 straipsnyje nurodytais 
veiksniais;

priemonės, taip pat skiriamas pakankamas
papildomas finansavimas, kad būtų
atsižvelgta į regionų atokumą, 
nuošalumą, struktūrinę socialinę ir 
ekonominę padėtį ir būtų kompensuojami 
trūkumai, susiję su Sutarties 349 
straipsnyje nurodytais veiksniais;

Or. en

Pakeitimas 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu 
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas
partneriai dalyvautų nuosekliai;

(9) partnerystės susitarimo ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais,
kitomis pilietinei visuomenei 
atstovaujančiomis įstaigomis, įskaitant 
aplinkosaugos srities partnerius, 
nevyriausybines organizacijas ir už lygybės 
ir kovos su diskriminavimu skatinimą 
atsakingomis įstaigomis, įskaitant, 
prireikus, tokias įstaigas, institucijas ir 
organizacijas vienijančias organizacijas.
Šia partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principų, taip pat 
subsidiarumo ir proporcingumo principų 
bei atsižvelgti į valstybių narių skirtingų 
teisinių ir institucinių sistemų ypatybes, ir
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi; Valstybės narės turėtų 
skirti reprezentatyviausius atitinkamus 
partnerius, kurie turėtų apimti 
institucijas, organizacijas ir grupes, 
kurios gali daryti įtaką programų 
rengimui ar kurioms gali būti daroma 
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įtaka rengiant ir įgyvendinant programas.
Šiomis aplinkybėmis valstybės narės taip 
pat gali prireikus susijusiais partneriais 
skirti vienijančias organizacijas, t. y. 
atitinkamų vietos, regioninių ir miesto 
valdžios institucijų ar kitų įstaigų 
asociacijas, federacijas ar konfederacijas, 
remiantis taikytina nacionaline teise ir 
praktika.  Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotąjį aktą, kuriame
nustatomas elgesio kodeksas, siekiant
valstybėms narėms sudaryti sąlygas 
įgyvendinti partnerystę, kad būtų 
užtikrintas atitinkamų partnerių 
dalyvavimas nuosekliai rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės susitarimus bei programas;
Priimtas deleguotasis aktas jokiomis 
aplinkybėmis ir jokiu būdu neturėtų būti 
aiškinamas atgaline data ar juo neturėtų 
būti remiamasi norint nustatyti 
netikslumus, dėl kurių turi būti daromas 
finansinių klaidų ištaisymas. Šiam 
reglamentui įsigaliojus, priimtas 
deleguotasis aktas neturėtų įsigalioti 
anksčiau nei jo priėmimo diena. Priimtu 
deleguotuoju aktu turėtų būti leidžiama 
valstybėms narėms nustatyti partnerystės 
įgyvendinimo sąlygas pagal savo 
institucinę ir teisinę sistemą ir savo 
nacionalinę ir regioninę kompetenciją, jei 
pasiekiami šiame reglamente nustatyti 
tikslai.

Or. en

Pakeitimas 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) stengdamasi stiprinti ekonominę, 
teritorinę ir socialinę sanglaudą, Sąjunga 

(11) stengdamasi stiprinti ekonominę, 
teritorinę ir socialinę sanglaudą, Sąjunga 
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visais BSP fondų paramos įgyvendinimo 
etapais turėtų siekti naikinti nelygybę bei 
skatinti moterų ir vyrų lygybę, taip pat 
kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos;

visais Europos struktūrinių ir investicijų
fondų paramos įgyvendinimo etapais turėtų 
siekti naikinti vyrų ir moterų nelygybę į 
programavimo ir įgyvendinimo procesą 
sistemingai įtraukiant lyčių aspektus ir 
taikant specialias priemones pagal ES
moterų ir vyrų lygybės strategiją. Per 
įgyvendinimo procesą Sąjunga taip pat
turėtų siekti kovoti su diskriminacija dėl 
lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje, 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
10 straipsnyje ir Pagrindinių teisių 
chartijos 21 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti
aplinką, kaip nurodyta Sutarties 11 ir 19 
straipsniuose, atsižvelgiant į principą
„teršėjas moka“. Valstybės narės, 
taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintą metodiką, turėtų teikti 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams;

(12) Europos struktūrinių ir investicijų
fondų tikslų siekiama atsižvelgiant į tvarų 
vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį
išlaikyti, apsaugoti ir gerinti aplinkos 
kokybę, kaip nurodyta Sutarties
11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, 
atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“.
Šiuo tikslu valstybės narės, taikydamos 
Komisijos įgyvendinimo aktu patvirtintą 
metodiką, pagrįstą intervencijos 
kategorijomis ar priemonėmis, turėtų teikti 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams;

Or. en
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Pakeitimas 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad būtų galima įgyvendinti Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijoje nustatytus tikslus ir uždavinius,
BSP fondų parama turėtų būti sutelkta į 
ribotą teminių tikslų skaičių. Konkreti 
kiekvieno BSP fondo aprėptis turėtų būti 
nustatoma konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse ir gali apsiriboti tik kai kuriais 
šiame reglamente nustatytais teminiais 
tikslais;

(13) kad būtų galima įgyvendinti Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijoje nustatytus tikslus ir uždavinius,  
fondų parama turėtų būti sutelkta į ribotą 
bendrų teminių tikslų skaičių, užtikrinantį 
pakankamą lankstumą, kuris leistų 
atsižvelgti į konkrečius regionų poreikius 
ir tinkamai į juos reaguoti. Konkreti 
kiekvieno Europos struktūrinių ir 
investicijų fondo aprėptis turėtų būti 
nustatoma konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse ir gali apsiriboti tik kai kuriais 
šiame reglamente nustatytais teminiais 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant didinti BSP fondų naudą ir 
valstybėms narėms ir regionams nurodyti
aiškesnę strateginę programavimo kryptį, 
reikėtų nustatyti Bendrą strateginę 
programą. Bendra strategine programa 
turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos 
koordinuoti Sąjungos intervenciją pagal
BSP fondus ir kitų susijusių sričių 
Sąjungos politiką bei priemones sektorių ir 
teritoriniu lygmenimis;

(14) siekiant didinti Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų naudą ir valstybėms 
narėms ir regionams nurodyti strateginius 
orientacinius principus siekiant 
palengvinti programavimo procesą, reikėtų 
nustatyti Bendrą strateginę programą.
Bendra strategine programa taip pat turėtų 
būti sudarytos palankesnės sąlygos 
koordinuoti Sąjungos intervenciją pagal
Europos struktūrinius ir investicijų
fondus ir kitų susijusių sričių Sąjungos 
politiką bei priemones sektorių ir 
teritoriniu lygmenimis, remiantis Sutartyje 
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nustatytais tikslais ir Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
tikslais, atsižvelgiant į pagrindinius 
teritorinius uždavinius. Bendra strateginė 
programa turėtų būti išdėstyta šio 
reglamento priede;

Or. en

Pakeitimas 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) todėl Bendroje strateginėje 
programoje turėtų būti išdėstyta 
nuoseklumo bei derėjimo su valstybių 
narių ir Sąjungos ekonomikos politika 
užtikrinimo tvarka, BSP fondų
koordinavimo tarpusavyje ir su kitų 
susijusių sričių Sąjungos politika ir 
priemonėmis tvarka, horizontalieji 
principai ir bendrieji politikos tikslai,
teritorinių klausimų sprendimo tvarka, 
didelės papildomos Europos naudos 
teikiantys orientaciniai veiksmai ir 
atitinkami jų įgyvendinimo principai bei
bendradarbiavimo prioritetai;

(15) todėl Bendroje strateginėje 
programoje turėtų būti išdėstyti 
mechanizmai, kaip Europos struktūriniai
ir investicijų fondai prisidės įgyvendinant
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslus ir 
uždavinius, pagrindinių teritorinių 
problemų sprendimo būdai, integruoto 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų
naudojimo skatinimo tvarka, horizontalieji 
principai ir bendrieji politikos tikslai,
veiksmų koordinavimo su kitomis 
susijusiomis Sąjungos politikos sritimis 
priemonės ir bendradarbiavimo veikla;

Or. en

Pakeitimas 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Valstybės narės ir regionai vis 
dažniau susiduria su problemomis, 
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susijusiomis su globalizacijos poveikiu, 
susirūpinimą keliančiais aplinkos ir 
energetikos klausimais, gyventojų 
senėjimu ir demografiniais pokyčiais, 
technologinėmis transformacijomis ir 
inovacijų poreikiu bei socialine nelygybe. 
Dėl šių problemų sudėtingumo ir 
tarpusavio susietumo reikėtų integruoti 
kelių sektorių ir įvairių plotmių Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų remiamus 
sprendimus. Šiomis aplinkybėmis ir 
siekiant padidinti politikos priemonių 
veiksmingumą ir efektyvumą turėtų būti 
įmanoma ESI fondus sujungti į 
integruotus paketus, kurie būtų pritaikyti 
specialiems teritoriniams poreikiams.

Or. en

Pakeitimas 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Dėl mažėjančio dirbančių gyventojų 
skaičiaus ir didėjančios į pensiją išėjusių 
žmonių dalies bendrame gyventojų 
skaičiuje, taip pat problemų, susijusių su 
gyventojų sklaida, ir toliau bus suvaržytos 
valstybių narių švietimo ir socialinės 
paramos sistemos, o dėl šios priežasties –
ir Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumas. Prisitaikymas prie 
tokių demografinių pokyčių yra vienas iš 
pagrindinių uždavinių, su kuriais susidurs 
valstybės narės ir regionai ateinančiais 
metais, ir todėl jam regionai, kuriems 
didelę įtaką padarė demografiniai 
pokyčiai, turėtų teikti ypač didelį dėmesį;

Or. en
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Pakeitimas 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) remdamasi Bendra strategine 
programa kiekviena valstybė narė, 
bendradarbiaudama su partneriais ir 
Komisija, turėtų parengti partnerystės
sutartį. Partnerystės sutartimi Bendroje 
strateginėje programoje nustatytos 
sudedamosios dalys turėtų būti priderintos 
prie nacionalinių sąlygų ir nustatyti tvirti 
įsipareigojimai BSP fondų programomis 
siekti Sąjungos tikslų;

(16) remdamasi Bendra strategine 
programa kiekviena valstybė narė, 
bendradarbiaudama su partneriais, kaip 
numatyta šio reglamento 5 straipsnyje, ir 
Komisija, turėtų parengti partnerystės
susitarimą. Partnerystės susitarimu
Bendroje strateginėje programoje 
nustatytos sudedamosios dalys turėtų būti 
priderintos prie nacionalinių sąlygų ir 
nustatyti tvirti įsipareigojimai Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų 
programomis siekti Sąjungos tikslų;
Partnerystės susitarime turėtų būti 
išdėstyta tvarka, kuria užtikrinamas 
derėjimas su Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategija, 
konkrečių fondų uždaviniais pagal 
Sutartimi grindžiamus tikslus, tvarka, 
kuria užtikrinamas veiksmingas 
įgyvendinimas ir partnerystės principo bei 
integruoto požiūrio į teritorinį vystymąsi 
įgyvendinimo tvarka;

Or. en

Pakeitimas 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių 
vystymosi poreikių. Siekiant užtikrinti, kad 

(17) valstybės narės turėtų sutelkti paramą, 
kad užtikrintų, jog būtų svariai prisidedama 
prie Sąjungos tikslų, laikydamosi 
konkrečių nacionalinių ir regioninių
tvaraus vystymosi poreikių. Siekiant 
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būtų nustatytos veiksmingam Sąjungos 
paramos panaudojimui reikalingos esminės 
sąlygos, reikėtų nustatyti ex ante sąlygas.
Tai, ar šios ex ante sąlygos įvykdytos,
turėtų vertinti Komisija, atlikdama 
partnerystės sutarties ir programų 
vertinimą. Neįvykdžius ex ante sąlygos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
sustabdyti mokėjimus programai;

užtikrinti, kad būtų nustatytos 
veiksmingam Sąjungos paramos 
panaudojimui reikalingos esminės sąlygos, 
reikėtų nustatyti ex ante sąlygas. Ex ante
sąlygos turėtų būti taikomos tik jei jos 
tiesiogiai susijusios su Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų paramos 
įgyvendinimo veiksmingumu ir daro jam 
poveikį. Komisija, atlikdama partnerystės
susitarimo ir programų vertinimą, turėtų 
įvertinti valstybių narių pateiktą 
informaciją dėl ex ante sąlygų laikymosi.
Neįvykdžius ex ante sąlygos, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai, 
atsižvelgiant į konkrečiam fondui 
taikomas taisykles, sustabdyti mokėjimus 
programai, remiantis konkretaus fondo 
taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Reikėtų 
nustatyti veiklos lėšų rezervą ir paskirstyti 
jį 2019 m., pasiekus veiklos rezultatų plane
nustatytų orientyrų. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programos yra 
įvairialypės ir įgyvendinamos daugiašaliu 
pagrindu, todėl joms veiklos lėšų rezervas 
neturėtų būti nustatomas. Nepasiekus 
didelės orientyrų arba tikslų dalies,
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 

(18) reikėtų nustatyti kiekvienos 
programos veiklos rezultatų planą, kad per 
programavimo laikotarpį būtų galima 
stebėti pažangą siekiant programoje 
nustatytų tikslų ir uždavinių. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų 2017 ir 2019 m. atlikti 
veiklos rezultatų peržiūrą. Tai atvejais, kai, 
atlikus veiklos peržiūrą, yra įrodymų, kad 
įgyvendinant prioritetą nebuvo pasiekti
veiklos rezultatų plane nustatyti orientyrai, 
Komisija turėtų paraginti valstybę narę 
pateikti atitinkamos programos pakeitimus 
ir, jei valstybės narės nepateikia 
patenkinamo atsakymo per tris mėnesius,
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
sustabdyti visus tarpinius programos 
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sustabdyti mokėjimus programai arba 
programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba neveiksmingai;

prioritetui skirtus mokėjimus ar jų dalį, 
kad būtų užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas 
nebūtų naudojamas išlaidžiai arba 
neveiksmingai; Kai tik valstybė narė imasi 
reikiamų veiksmų, sustabdymas 
panaikinamas.

Or. en

Pakeitimas 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Remiantis 2012 m. birželio 28 ir 
29 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis, 
į valstybių narių viešąsias išlaidas, skirtas 
kaip bendras programų, kurios 
finansuojamos iš Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų, finansavimas, neturėtų 
būti atsižvelgiama apskaičiuojant 
atitinkamos valstybės narės deficitą.

Or. en

Pakeitimas 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys,
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP
fondų paramą būtų galima perskirstyti 
šalies ekonominėms problemoms spręsti.
Šis procesas turi būti laipsniškas ir 

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys 
užtikrins, kad Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų išlaidų veiksmingumas 
būtų pagrįstas patikima ekonomikos 
politika ir prireikus Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų paramą būtų galima 
perskirstyti šalies ekonominėms 
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prasidėti nuo partnerystės sutarties ir 
programų keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP 
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

problemoms spręsti. Siekiant atitikti 
ekonomikos valdysenos sąlygas, iš 
Augimo ir stabilumo pakto kylančios 
sąlygos turėtų būti taikomos SF. Šis 
procesas turi būti laipsniškas ir prasidėti 
nuo partnerystės susitarimo ir programų 
keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų.

Or. en

Pakeitimas 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) norinti užtikrinti kryptingą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimą, reikėtų nustatyti
visų programų bendras sudedamąsias 
dalis. Kad visi BSP fondai būtų 
programuojami nuosekliai, reikėtų 
suderinti programų tvirtinimo ir keitimo 
procedūras. Programuojant turėtų būti 
užtikrintas derėjimas su Bendra strategine 
programa ir partnerystės sutartimis, BSP

(20) Europos struktūrinių ir investicijų 
fondų lėšos turėtų būti panaudotos 
įgyvendinant programavimo laikotarpį 
apimančias programas pagal partnerystės 
susitarimą.  Programas turėtų rengti 
valstybės narės taikydamos skaidrias 
procedūras pagal kiekvienos valstybės 
narės institucinę ir teisinę sistemą. 
Valstybės narės ir Komisija turėtų 
bendradarbiauti, kad užtikrintų Europos 
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fondų tarpusavio koordinavimas ir 
koordinavimas su kitomis taikomomis 
finansinėmis priemonėmis bei Europos 
investicijų banku;

struktūrinių ir investicijų fondų 
programavimo sąlygų suderinimą ir 
nuoseklumą. Kadangi programų turinys 
glaudžiai susijęs su partnerystės 
susitarimu, programos turėtų būti 
pateiktos vėliausiai per tris mėnesius nuo 
partnerystės susitarimo pateikimo dienos. 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
programoms turėtų būti numatytas 
ilgesnis terminas, kad būtų galima 
atsižvelgti į šių programų įvairiašalį 
pobūdį. Visų pirma, turėtų būti atskirti 
pagrindiniai partnerystės susitarimo ir
programų, dėl kurių turėtų nuspręsti 
Komisija, elementai ir kiti elementai, dėl 
kurių nereikalingas Komisijos sprendimas 
ir kurie gali būti iš dalies keičiami 
valstybių narių. Programuojant turėtų būti 
užtikrintas derėjimas su Bendra strategine 
programa ir partnerystės susitarimu, 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
tarpusavio koordinavimas ir koordinavimas 
su kitomis taikomomis finansinėmis 
priemonėmis bei prireikus Europos 
investicijų banko indėliu;

Or. en

Pakeitimas 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Siekiant optimizuoti investicijų, 
kurios visiškai ar iš dalies finansuojamos 
iš Sąjungos bendrojo biudžeto, papildomą 
naudą mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje, visų pirma reikėtų siekti Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų veikimo ir 
programos „Horizontas 2020“ sinergijos 
kartu laikantis jų atskirų tikslų. 
Pagrindinės šios sinergijos pasiekimo 
priemonės bus fiksuoto kriterijus 



AM\941563LT.doc 17/76 PE514.636v02-00

LT

atitinkančių programos Horizontas 2020“ 
išlaidų, skirtų panašiai operacijai ir 
paramos gavėjui, dydžio pripažinimas ir 
galimybė teikti finansavimą pagal 
skirtingas Sąjungos priemones, įskaitant 
Europos struktūrinius ir investicijų 
fondus ir programą „Horizontas 2020“, 
vykdant tą pačia operaciją, bet išvengiant 
dvigubo finansavimo. Siekiant sustiprinti 
nacionalinių ir regioninių subjektų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus 
ir norint pasiekti tikslą sukurti 
kompetencijos siekimo koncepciją mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose, turėtų būti 
sukurta glaudi Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų veikimo ir programos 
„Horizontas 2020“ sinergija visuose 
atitinkamuose programos prioritetuose.

Or. en

Pakeitimas 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) prie Sutarties ekonominės ir socialinės 
sanglaudos tikslų pridėta ir teritorinė 
sanglauda, todėl reikia atkreipti dėmesį į 
miestų, funkcinių geografinių ir 
subregioninių vietovių, kurios susiduria su 
specifinėmis geografinėmis arba 
demografinėmis problemomis, vaidmenį. 
Todėl, siekiant geriau mobilizuoti vietos 
lygmens galimybes, reikia stiprinti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą ir 
sudaryti jai palankesnes sąlygas, nustatant 
visiems BSP fondams bendras taisykles ir 
glaudų koordinavimą. Labai svarbu, kad 
įgyvendinti vietos plėtros strategijas būtų 
patikėta vietos veiklos grupėms, 
atstovaujančioms bendruomenės 

(21) prie Sutarties ekonominės ir socialinės 
sanglaudos tikslų pridėta ir teritorinė 
sanglauda, todėl reikia atkreipti dėmesį į 
miestų, funkcinių geografinių ir 
subregioninių vietovių, kurios susiduria su 
specifinėmis geografinėmis arba 
demografinėmis problemomis, vaidmenį. 
Todėl, siekiant geriau mobilizuoti vietos 
lygmens galimybes, reikia stiprinti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą ir 
sudaryti jai palankesnes sąlygas, nustatant 
visiems Europos struktūrinių ir investicijų 
fondams bendras taisykles ir glaudų 
koordinavimą. Vykstant bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai turėtų būti 
atsižvelgiama į vietos poreikius ir 
galimybes bei susijusias socialines ir 
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interesams; kultūrines ypatybes. Labai svarbu, kad 
įgyvendinti vietos plėtros strategijas būtų 
patikėta vietos veiklos grupėms, 
atstovaujančioms bendruomenės 
interesams;

Or. en

Pakeitimas 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Išsamios sąlygos dėl teritorijų ir 
gyventojų, kuriuos apima strategijos, 
nustatymo turėtų būti išdėstytos 
susijusiose programose pagal konkretaus 
fondo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) finansinės priemonės tampa vis 
svarbesnės, nes jomis stiprinamas BSP
fondų poveikis, jomis galima suvienyti 
įvairių formų viešuosius ir privačiuosius 
išteklius, skirtus viešosios politikos 
tikslams remti, ir dar todėl, kad taikant 
atsinaujinančio finansavimo formas 
užtikrinama, kad ši parama ilgesnį 
laikotarpį būtų tvaresnė;

(22) finansinės priemonės tampa vis 
svarbesnės, nes jomis stiprinamas Europos 
strateginių ir investicijų fondų poveikis, 
jomis galima suvienyti įvairių formų 
viešuosius ir privačiuosius išteklius, skirtus 
viešosios politikos tikslams remti, be to, 
jomis galima užtikrinti atsinaujinantį 
finansinių lėšų srautą strateginėms 
investicijoms, remiant ilgalaikes, tvarias 
investicijas ir stiprinant ES ekonominio 
augimo potencialą; Kaip alternatyva bet 
kokiu atveju turi būti išsaugotas dotacijų 
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teikimas, kuris turi būti patikėtas 
subjektams, veikiantiems vietoje, kad būtų 
naudojamas finansavimo derinys, 
geriausiai atitinkantis regiono poreikius;

Or. en

Pakeitimas 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) BSP fondų remiamos finansinės 
priemonės turėtų būti naudojamos 
konkretiems rinkos poreikiams tenkinti 
ekonomiškai efektyviu būdu, laikantis 
programų tikslų ir neturėtų išstumti 
privataus finansavimo. Todėl sprendimas 
paramos priemones finansuoti naudojant 
finansines priemones turėtų būti priimamas 
remiantis ex ante analize;

(23) Europos strateginių ir investicijų
fondų remiamos finansinės priemonės 
turėtų būti naudojamos  konkretiems rinkos 
poreikiams tenkinti ir ypač rinkos 
nepakankamumo arba nepakankamai 
optimalios investavimo aplinkos 
problemoms spręsti ekonomiškai efektyviu
būdų, laikantis programų tikslų, ir tokios 
priemonės neturėtų išstumti privataus 
finansavimo. Todėl sprendimas paramos 
priemones finansuoti naudojant finansines 
priemones turėtų būti priimamas remiantis 
ex ante įvertinimu;

Or. en

Pakeitimas 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) finansinės priemonės turėtų būti 
rengiamos ir įgyvendinamos taip, kad kuo 
labiau skatintų dalyvauti privačiojo 
sektoriaus investuotojus ir finansų įstaigas, 
tinkamai pasidalijus riziką. Kad finansinės 

(24) finansinės priemonės turėtų būti 
rengiamos ir įgyvendinamos taip, kad kuo 
labiau skatintų dalyvauti privačiojo 
sektoriaus investuotojus ir finansų įstaigas, 
tinkamai pasidalijus riziką. Kad finansinės 
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priemonės privačiajam sektoriui būtų 
pakankamai patrauklios, jos turi būti 
lanksčiai rengiamos ir įgyvendinamos.
Todėl vadovaujančiosios institucijos turėtų 
pasirinkti tinkamiausias finansinių 
priemonių įgyvendinimo formas tikslinių 
regionų poreikiams tenkinti, laikydamosi 
atitinkamos programos tikslų;

priemonės privačiajam sektoriui būtų 
pakankamai patrauklios, jos turi būti
nesudėtingos, skatinančios, atnaujinamos 
ir lanksčiai rengiamos bei įgyvendinamos.
Todėl vadovaujančiosios institucijos turėtų 
pasirinkti tinkamiausias finansinių 
priemonių įgyvendinimo formas tikslinių 
regionų poreikiams tenkinti, laikydamosi 
atitinkamos programos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) Siekiant atsižvelgti į paramos, 
teikiamos pagal finansines priemones, 
grąžintiną pobūdį ir norint suderinti su 
rinkos praktika, galutiniams gavėjams 
kaip investicijos į nuosavą kapitalą ir 
kvazinuosavą kapitalą, paskolos ar 
garantijos arba kitos rizikos pasidalijimo 
priemonės teikiama Europos struktūrinių 
ir investicijų fondų parama gali apimti 
visas investicijas neatskiriant su PVM 
susijusių išlaidų. Atitinkamai tik tais 
atvejais, kai finansinės priemonės 
derinamos su dotacijomis, būdas, kaip 
atsižvelgiama į PVM galutinio gavėjo 
lygmeniu, bus svarbus siekiant nustatyti 
tinkamumą gauti su dotacija susijusias 
išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų vykdyti 
programų stebėseną, kad galėtų tikrinti, 
kaip jos įgyvendinamos ir kokia padaryta 
pažanga siekiant programų tikslų. Tuo 
tikslu turėtų būti įsteigti BSP fondų 
stebėsenos komitetai, nustatyta jų sudėtis ir 
funkcijos. Siekiant palengvinti BSP fondų 
tarpusavio koordinavimą, galėtų būti 
sudaryti jungtiniai stebėsenos komitetai. 
Kad užtikrintų veiksmingumą, stebėsenos 
komitetai turėtų galėti teikti 
vadovaujančiajai institucijai 
rekomendacijas dėl programos 
įgyvendinimo ir turėtų vykdyti veiksmų, 
kurių imamasi pagal jo rekomendacijas, 
stebėseną;

(28) valstybės narės turėtų vykdyti 
programų stebėseną, kad galėtų tikrinti, 
kaip jos įgyvendinamos ir kokia padaryta 
pažanga siekiant programų tikslų. Tuo 
tikslu turėtų būti įsteigti Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų 
stebėsenos komitetai, nustatyta jų sudėtis ir 
funkcijos. Siekiant palengvinti Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų tarpusavio 
koordinavimą, galėtų būti sudaryti 
jungtiniai stebėsenos komitetai. Kad 
užtikrintų veiksmingumą, stebėsenos 
komitetai turėtų galėti teikti 
vadovaujančiajai institucijai 
rekomendacijas dėl programos 
įgyvendinimo, taip pat būdus, kaip 
sumažinti paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą, ir turėtų vykdyti 
veiksmų, kurių imamasi pagal jo 
rekomendacijas, stebėseną;

Or. en

Pakeitimas 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kad Komisija galėtų vykdyti Sąjungos 
tikslų įgyvendinimo pažangos stebėseną, 
valstybės narės turėtų teikti savo 
partnerystės sutarčių įgyvendinimo 
pažangos ataskaitas. Pagal šias ataskaitas 
Komisija turėtų 2017 ir 2019 m. parengti 
strateginę pažangos ataskaitą;

(31) kad Komisija galėtų vykdyti Sąjungos
pažangaus, tvaraus ir įtraukaus augimo 
bei skirtumų mažinimo tikslų 
įgyvendinimo pažangos stebėseną, 
valstybės narės turėtų teikti savo 
partnerystės susitarimų įgyvendinimo 
pažangos ataskaitas. Pagal šias ataskaitas 
Komisija turėtų 2017 ir 2019 m. parengti 
strateginę pažangos ataskaitą;
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Or. en

Pakeitimas 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) kad būtų galima gerinti programų 
įgyvendinimo ir struktūros kokybę, ir 
nustatyti programų poveikį siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslų bei, kai tinkama, 
BVP ir užimtumo tikslų, reikia įvertinti
BSP fondų teikiamos pagalbos 
veiksmingumą, efektyvumą ir poveikį.
Turėtų būti nustatyti šios srities valstybių 
narių ir Komisijos įsipareigojimai;

(32) kad būtų galima gerinti programų 
įgyvendinimo ir struktūros kokybę, ir 
nustatyti programų poveikį siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslų bei, kai tinkama, 
BVP, regioninių ir vietos poreikių bei 
klimato, taip pat užimtumo ir lyčių lygybės 
aspekto įtraukimo tikslų, reikia įvertinti
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
teikiamos pagalbos veiksmingumą, 
efektyvumą ir poveikį. Turėtų būti 
nustatyti šios srities valstybių narių ir 
Komisijos įsipareigojimai;

Or. en

Pakeitimas 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) už programos rengimą atsakinga 
institucija turėtų parengti vertinimo planą.
Programavimo laikotarpiu 
vadovaujančiosios institucijos turėtų
vykdyti programos veiksmingumo ir 
poveikio vertinimą. Apie vertinimo 
rezultatus turėtų būti pranešama stebėsenos 
komitetui ir Komisijai, kad šios galėtų į 
juos atsižvelgti sprendimuose dėl valdymo;

(34) už programos rengimą atsakinga 
institucija turėtų parengti vertinimo planą.
Programavimo laikotarpiu 
vadovaujančiosios institucijos turėtų
užtikrinti, kad būtų vykdomas programos 
veiksmingumo ir poveikio vertinimas.
Apie vertinimo rezultatus turėtų būti 
pranešama stebėsenos komitetui ir 
Komisijai, kad šios galėtų į juos atsižvelgti 
sprendimuose dėl valdymo;
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Or. en

Pakeitimas 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) kad būtų galima įvertinti BSP fondų 
paramos veiksmingumą ir efektyvumą bei 
jos poveikį bendriems BSP fondų tikslams 
ir Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslams, 
turėtų būti atliekamas ex post vertinimas;

(35) kad būtų galima įvertinti Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų paramos 
veiksmingumą ir efektyvumą bei jos 
poveikį bendriems tikslams ir Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslams, turėtų būti atliekamas 
ex post vertinimas vadovaujantis 
atitinkamais pavyzdiniais tikslais, 
prisidedant prie regiono ir vietos poreikių 
tenkinimo, taip pat atsižvelgiant į 
ypatingas Fondui nustatytas taisykles. 
Kiekvienam Europos struktūriniam ir 
investicijų fondui Komisija turėtų 
parengti apibendrintą ataskaitą, kurioje 
pateikiamos ex-post vertinimų 
pagrindinės išvados.

Or. en

Pakeitimas 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) siekiant užtikrinti BSP fondų 
intervencijos veiksmingumą, nešališkumą 
ir tvarų poveikį, turėtų būti numatytos 
nuostatos, kurios garantuotų, kad 
investicijos į verslą ir infrastruktūrą būtų 
ilgalaikės ir neleistų naudojantis BSP
fondų parama įgyti nepagrįsto pranašumo. 

(41) siekiant užtikrinti Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų 
intervencijos veiksmingumą, nešališkumą 
ir tvarų poveikį, turėtų būti numatytos 
nuostatos, kurios garantuotų, kad 
investicijos į verslą ir infrastruktūrą būtų 
ilgalaikės ir neleistų naudojantis Europos 
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Patirtis rodo, kad tinkamas trumpiausias 
laikotarpis – penkeri metai, išskyrus tuos 
atvejus, kai valstybės pagalbos taisyklėse 
nurodyta kitaip. ESF remiamiems 
veiksmams ir veiksmams, pagal kuriuos 
neatliekama gamybinių investicijų arba 
investicijų į infrastruktūrą, reikėtų netaikyti 
bendrojo trukmės reikalavimo, išskyrus 
tuos atvejus, kai šie reikalavimai nustatyti 
pagal taikomas valstybės pagalbos 
taisykles, taip pat reikėtų jo netaikyti 
įnašams finansinėms priemonėms arba jų 
įnašams;

struktūrinių ir investicijų fondų parama 
įgyti nepagrįsto pranašumo. Manoma, kad 
tinkamas laikotarpis – penkeri metai, 
išskyrus tuos atvejus, kai valstybės 
pagalbos taisyklėse nurodyta kitaip. Taip 
pat manoma, kad veiksmo, kurį sudaro 
investicijos į infrastruktūrą arba 
gamybinės investicijos, atveju šis veiksmas 
turėtų grąžinti Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų įnašą, jeigu per 10 metų 
nuo galutinio mokėjimo paramos gavėjui 
gamybinė veikla perkeliama už Sąjungos 
ribų. ESF remiamiems veiksmams ir 
veiksmams, pagal kuriuos neatliekama 
gamybinių investicijų arba investicijų į 
infrastruktūrą, reikėtų netaikyti bendrojo
trukmės reikalavimo, išskyrus tuos atvejus, 
kai šie reikalavimai nustatyti pagal 
taikomas valstybės pagalbos taisykles, taip 
pat reikėtų jo netaikyti įnašams 
finansinėms priemonėms arba jų įnašams;

Or. en

Pakeitimas 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) Komisija, svarstydama didelės 
apimties gamybinių investicijų projektus, 
turėtų turėti visą reikiamą informaciją, 
kad galėtų įvertinti, ar dėl fondų 
finansinio įnašo esamose gamybos vietose 
Europos Sąjungoje labai sumažėtų darbo 
vietų, siekiant užtikrinti, kad Bendrijos 
finansavimu Europos Sąjungoje nebūtų 
remiamas gamybos perkėlimas;

Or. en
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Pakeitimas 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą už programų veiksmų 
įgyvendinimą ir kontrolę pirmiausia turėtų 
būti atsakingos valstybės narės, 
naudodamosi savo valdymo ir kontrolės 
sistemomis. Siekiant veiksmingiau 
kontroliuoti veiksmų atranką ir 
įgyvendinimą bei valdymo ir kontrolės 
sistemų veikimą, reikėtų nustatyti 
vadovaujančiosios institucijos funkcijas;

(43) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą už programų veiksmų 
įgyvendinimą ir kontrolę pirmiausia turėtų 
būti atsakingos valstybės narės, 
naudodamosi savo valdymo ir kontrolės 
sistemomis atitinkamu teritoriniu 
lygmeniu, paisydamos savo institucinės, 
teisinės ir finansinės sistemos ir 
laikydamosi šio reglamento ir 
konkretiems fondams taikomų taisyklių.
Siekiant veiksmingiau kontroliuoti 
veiksmų atranką ir įgyvendinimą bei 
valdymo ir kontrolės sistemų veikimą, 
reikėtų nustatyti vadovaujančiosios 
institucijos funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) siekiant užtikrinti tinkamą ex ante 
patikinimą dėl pagrindinių valdymo ir 
kontrolės sistemų sudarymo ir struktūros, 
valstybės narės turėtų paskirti 
akreditavimo instituciją, kuri būtų 
atsakinga už vadovaujančiosios ir 
kontrolės įstaigų akreditavimą ir 
akreditacijos panaikinimą;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) programų pradžioje suteikiant 
išankstinį finansavimą užtikrinama, kad 
valstybės narės turėtų išteklių teikti paramą 
paramos gavėjams programai įgyvendinti 
nuo pat jos patvirtinimo. Todėl reikėtų 
nustatyti pradinio išankstinio finansavimo 
sumų iš BSP fondų nuostatas. Pradinis 
išankstinis finansavimas turėtų būti visiškai 
patvirtinamas programos užbaigimo metu;

(47) programų pradžioje suteikiant 
išankstinį finansavimą užtikrinama, kad 
valstybės narės turėtų išteklių teikti paramą
ex ante paramos gavėjams programai 
įgyvendinti nuo pat jos įgyvendinimo 
pradžios, siekiant užtikrinti finansinį 
tvarumą paramos gavėjams naudojant 
jiems skirtas investicijas. Todėl reikėtų 
nustatyti pradinio išankstinio finansavimo 
sumų iš Europos struktūriniam ir 
investicijų fondų nuostatas. Pradinis 
išankstinis finansavimas turėtų būti visiškai 
patvirtinamas programos užbaigimo metu;

Or. en

Pakeitimas 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) siekiant apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus, tam tikrą laikotarpį 
turėtų būti taikomos priemonės, kurios 
leistų įgaliotajam leidimus suteikiančiam 
pareigūnui stabdyti mokėjimus, kai turima 
įrodymų, kad esama didelių valdymo ir 
kontrolės sistemos veikimo trūkumų, su 
mokėjimo paraiška susijusių pažeidimų 
įrodymų arba įrodymų, kad nebuvo pateikti 
sąskaitoms patvirtinti būtini dokumentai;

(48) siekiant apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus, tam tikrą laikotarpį 
turėtų būti taikomos priemonės, kurios 
leistų įgaliotajam leidimus suteikiančiam 
pareigūnui stabdyti mokėjimus, kai turima 
įrodymų, kad esama didelių valdymo ir 
kontrolės sistemos veikimo trūkumų, su 
mokėjimo paraiška susijusių pažeidimų 
įrodymų arba įrodymų, kad nebuvo pateikti 
sąskaitoms patikrinti ir pripažinti būtini 
dokumentai;

Or. en
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Pakeitimas 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) būtina, kad Komisija, valstybės 
narės ir regioninės valdžios institucijos 
užtikrintų sąžiningą konkurenciją, kai 
vykdomi iš Europos struktūrinių fondų ir 
Investicijų fondo finansuojamo projektai;

Or. en

Pakeitimas 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) siekiant užtikrinti, kad bendrai iš 
Sąjungos biudžeto finansuojamos išlaidos 
kiekvienais finansiniais metais būtų 
naudojamos laikantis taikomų taisyklių, 
reikėtų nustatyti metinio sąskaitų
patvirtinimo tvarką. Pagal šią tvarką
akredituotos įstaigos dėl kiekvienos 
programos turėtų Komisijai pateikti 
valdymo patikinimo deklaraciją, 
patvirtintas metines sąskaitas, apibendrintą 
kontrolės ataskaitą ir nepriklausomo audito 
nuomonę bei kontrolės ataskaitą;

(49) siekiant užtikrinti, kad bendrai iš 
Sąjungos biudžeto finansuojamos išlaidos 
kiekvienais finansiniais metais būtų 
naudojamos laikantis taikomų taisyklių, 
reikėtų nustatyti metinio sąskaitų tikrinimo 
ir pripažinimo tvarką. Pagal šią tvarką
paskirtos įstaigos dėl kiekvienos 
programos turėtų Komisijai pateikti 
valdymo patikinimo deklaraciją, 
patvirtintas metines sąskaitas, apibendrintą 
kontrolės ataskaitą ir nepriklausomo audito 
nuomonę bei kontrolės ataskaitą;

Or. en

Pakeitimas 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) reikia nustatyti papildomas bendrąsias 
nuostatas dėl fondų veikimo. Visų pirma, 
siekiant padidinti jų papildomą naudą ir 
geriau jais prisidėti prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos prioritetų įgyvendinimo, šių 
fondų veikimo principai turėtų būti 
supaprastinti ir sutelkti į investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
bei Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslus;

(52) reikia nustatyti papildomas bendrąsias 
nuostatas dėl fondų veikimo. Visų pirma, 
siekiant padidinti jų papildomą naudą ir 
geriau jais prisidėti prie ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ir
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos prioritetų įgyvendinimo, 
šių fondų veikimo principai turėtų būti 
supaprastinti ir sutelkti į investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
bei Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant propaguoti Sutartyse 
įtvirtintus ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslus, pagal 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą turėtų būti remiami visi
regionai. Kad teikiama parama būtų 
subalansuota, laipsniška ir atitiktų 
ekonominio ir socialinio išsivystymo lygį, 
pagal šį tikslą ERPF ir ESF ištekliai turėtų 
būti skiriami mažiau išsivysčiusiems 
regionams, pereinamojo laikotarpio 
regionams ir labiau išsivysčiusiems 
regionams pagal jų bendrojo vidaus 
produkto (BVP) vienam gyventojui santykį 
su ES vidurkiu. Siekiant užtikrinti ilgalaikį 
investicijų iš struktūrinių fondų tvarumą, 
regionai, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 

(54) siekiant propaguoti Sutartyse 
įtvirtintus ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslus, pagal 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą turėtų būti remiami visi 
regionai. Kad teikiama parama būtų 
subalansuota, laipsniška ir atitiktų 
ekonominio ir socialinio išsivystymo lygį, 
pagal šį tikslą ERPF ir ESF ištekliai turėtų 
būti skiriami mažiau išsivysčiusiems 
regionams, pereinamojo laikotarpio 
regionams ir labiau išsivysčiusiems 
regionams pagal jų bendrojo vidaus 
produkto (BVP) vienam gyventojui santykį 
su ES vidurkiu. Siekiant užtikrinti ilgalaikį 
investicijų iš struktūrinių fondų tvarumą,
įtvirtinti padarytą pažangą ir paskatinti 
Europos regionų ekonomikos augimą ir 
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kaip 75 proc. ES-25 vidurkio atitinkamu 
laikotarpiu, tačiau kurių BVP vienam 
gyventojui padidėjo iki daugiau kaip 
75 proc. ES-27 vidurkio, turėtų gauti bent 
du trečdalius jų 2007–2013 m. skiriamos 
paramos. Valstybės narės, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP) yra mažesnės 
kaip 90 proc. Sąjungos vidurkio, turėtų 
gauti paramą iš SF pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą;

socialinę sanglaudą, regionai, kurių BVP 
vienam gyventojui 2007–2013 m. 
laikotarpiu buvo mažesnis kaip 75 proc. 
ES-25 vidurkio atitinkamu laikotarpiu, 
tačiau kurių BVP vienam gyventojui 
padidėjo iki daugiau kaip 75 proc. ES-27 
vidurkio, ir regionai, kuriems parama 
laipsniškai nutraukiama 2007–2013 m.,
turėtų gauti bent du trečdalius jų 2007–
2013 m. skiriamos paramos. Valstybės 
narės, kurių vienam gyventojui tenkančios 
bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) 
yra mažesnės kaip 90 proc. Sąjungos 
vidurkio, turėtų gauti paramą iš SF pagal 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą. Vieną regioną 
sudarančios salose esančios valstybės, 
kurios 2013 m. atitinka Sanglaudos fondo 
finansavimo reikalavimus, ir atokiausi 
regionai, priskiriami pereinamojo 
laikotarpio regionų ir labiau išsivysčiusių 
regionų kategorijoms, turėtų gauti 
mažiausiai keturis penktadalius jų 2007–
2013 m. iš fondų skiriamų asignavimų, 
kaip nustatyta 1 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) turėtų būti nustatyti objektyvūs 
kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatomi 
paramos iš fondų reikalavimus atitinkantys 
regionai ir vietovės. Šiuo tikslu Sąjungos 
lygmeniu nustatant regionus ir vietoves 
reikėtų taikyti bendrą 2003 m. gegužės 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro 
teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo 

(55) turėtų būti nustatyti objektyvūs 
kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatomi 
paramos iš fondų reikalavimus atitinkantys 
regionai ir vietovės. Šiuo tikslu Sąjungos 
lygmeniu nustatant regionus ir vietoves 
reikėtų taikyti bendrą 2003 m. gegužės 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro 
teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo 
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nustatytą regionų klasifikavimo sistemą; nustatytą regionų klasifikavimo sistemą. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
regionams, kurie kenčia dėl rimtų ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
sunkumų, pvz., regionams, kuriuose labai 
mažas gyventojų tankis, taip pat salų, 
pasienio ir kalnų regionams, atsižvelgiant 
į tai, kad šie teritoriniai ypatumai 
nebūtinai atitinka šiuo metu pagal NUTS 
klasifikatorių siūlomą suskirstymą;

Or. en

Pakeitimas 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) reikia nustatyti ribas, kiek šių išteklių 
galima skirti investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą, ir patvirtinti 
objektyvius jų paskirstymo regionams ir 
valstybėms narėms kriterijus. Siekiant 
paskatinti būtiną spartesnę transporto ir 
energetikos infrastruktūros, taip pat 
informacinių ir ryšių technologijų plėtrą 
visoje Sąjungoje, turėtų būti nustatyta
Europos infrastruktūros tinklų priemonė.
Valstybei narei skiriami metiniai fondų 
asignavimai ir iš Sanglaudos fondo
Europos infrastruktūros tinklų priemonei, o 
po to – valstybei narei pervedami metiniai 
asignavimai turėtų būti skiriami laikantis 
viršutinės ribos, kuri būtų nustatoma 
atsižvelgiant į tos valstybės narės 
pajėgumą panaudoti tuos asignavimus. Be 
to, laikantis skurdo mažinimo pagrindinio 
tikslo, įgyvendinant paramos maisto 
produktais programą reikia daugiau 
dėmesio skirti skurstantiesiems, siekiant 
skatinti Sąjungos socialinę įtrauktį ir darnų 
vystymąsi. Numatyta išteklių pervedimo 
šiai priemonei tvarka, užtikrinanti, kad tie 

(57) reikia nustatyti ribas, kiek šių išteklių 
galima skirti investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą, ir patvirtinti 
objektyvius jų paskirstymo regionams ir 
valstybėms narėms kriterijus. Siekiant 
paskatinti būtiną spartesnę transporto ir 
energetikos infrastruktūros, taip pat 
informacinių ir ryšių technologijų plėtrą 
visoje Sąjungoje, nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė (EITP).
Europos pridėtinės vertės transporto
infrastruktūros projektams, išvardytiems 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 dėl 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
nustatymo 1 priede, kurie bus 
įgyvendinami kiekvienoje valstybėje 
narėje pagal šio reglamento 84 straipsnio 
4 dalį, turėtų būti teikiama Sanglaudos 
fondo parama. Nacionalinių asignavimų 
pagal Sanglaudos fondą turėtų būti 
visapusiškai paisoma iki 2016 m. gruodžio 
31 d. Be to, laikantis skurdo mažinimo 
pagrindinio tikslo, įgyvendinant paramos 
maisto produktais programą reikia daugiau 
dėmesio skirti skurstantiesiems, siekiant 
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ištekliai bus sudaryti iš ESF asignavimų, 
numačius atitinkamai sumažinti mažiausią 
struktūrinių fondų paramos, kuri turi būti 
skiriama ESF kiekvienoje šalyje, 
procentinę dalį;

skatinti Sąjungos socialinę įtrauktį ir darnų 
vystymąsi. Numatyta išteklių pervedimo 
šiai priemonei tvarka, užtikrinanti, kad tie 
ištekliai bus sudaryti iš ESF asignavimų, 
numačius atitinkamai sumažinti mažiausią 
struktūrinių fondų paramos, kuri turi būti 
skiriama ESF kiekvienoje šalyje, 
procentinę dalį;

Or. en

Pakeitimas 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kad kuo daugiau dėmesio būtų 
skiriama strategijos „Europa 2020“ 
rezultatams ir jos tikslų bei uždavinių 
įgyvendinimui, penki procentai išteklių, 
skirtų investicijų į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą tikslui, turėtų būti 
atidėta kaip kiekvieno fondo ir kiekvienos 
valstybės narės regionų kategorijos 
veiklos lėšų rezervas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai neturėtų 
būti perkeliami tarp mažiau išsivysčiusių, 
pereinamojo laikotarpio ir labiau 

(59) dėl fondų ir siekiant užtikrinti 
tinkamus asignavimus kiekvienos 
kategorijos regionams, ištekliai neturėtų 
būti perkeliami tarp mažiau išsivysčiusių,
pereinamojo laikotarpio ir labiau 
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išsivysčiusių regionų, išskyrus tinkamai 
pagrįstas aplinkybes, susijusias su vieno 
arba kelių teminių tikslų įgyvendinimu, ir 
ne daugiau kaip 2 proc. viso tos kategorijos 
regionui skirto asignavimo;

išsivysčiusių regionų, išskyrus tinkamai 
pagrįstas aplinkybes, susijusias su vieno 
arba kelių teminių tikslų įgyvendinimu, ir 
ne daugiau kaip 4 proc. viso tos kategorijos 
regionui skirto asignavimo;

Or. en

Pakeitimas 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) būtinos papildomos fondų remiamų 
veiksmų programų programavimo, 
valdymo, stebėsenos ir kontrolės nuostatos.
Veiksmų programose turėtų būti
nustatytos teminius tikslus atitinkančios 
prioritetinės kryptys, išdėstytas nuoseklus
intervencijos loginis pagrindas
nustatytiems vystymosi poreikiams tenkinti
ir pateikiamas veiklos rezultatų vertinimo
planas. Jas taip pat turėtų sudaryti kitos 
sudedamosios dalys, būtinos efektyviam ir 
veiksmingam tų fondų paramos
įgyvendinimui užtikrinti;

(61) būtinos papildomos fondų remiamų 
veiksmų programų programavimo, 
valdymo, stebėsenos ir kontrolės nuostatos
siekiant daugiau dėmesio skirti 
rezultatams. Visų pirma, būtina nustatyti 
išsamius veiksmų programų turinio 
reikalavimus. Tokiu būdu turėtų būti
sudarytos palankios sąlygos pristatyti 
nuoseklų intervencijos loginį pagrindą
nustatytiems vystymosi poreikiams 
tenkinti, veiklos rezultatų vertinimo planui 
parengti ir veiksmingam ir efektyviam
fondų įgyvendinimui paremti. Paprastai 
prioritetinė kryptis turėtų apimti teminį 
tikslą, vieną fondą ir vieną regionų 
kategoriją. Jei reikia, siekiant padidinti 
poveikį ir efektyvumą taikant teminiu 
požiūriu suderintą integruotą požiūrį, 
prioritetinė kryptis gali būti susieta su 
daugiau nei viena regionų kategorija ir 
apimti vieną ar daugiau ERPF, SF ir 
ESF vienas kitą papildančių investavimo 
prioritetų pagal vieną ar daugiau teminių 
tikslų. 

Or. en
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Pakeitimas 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61a) Jei valstybė narė parengia ne 
daugiau kaip vieną programą vienam 
fondui ir dėl to ir programos, ir 
partnerystės susitarimas yra parengiamas 
nacionaliniu lygmeniu, turėtų būti 
nustatyta konkreti tvarka, pagal kurią 
būtų užtikrintas šių dokumentų 
papildomumas.

Or. en

Pakeitimas 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
61 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61b) Siekiant poreikį parengti glaustas 
veiksmų programas, kuriose būtų 
nustatyti aiškūs valstybės narės 
įpareigojimai, suderinti su poreikiu 
sudaryti sąlygas lanksčiai prisitaikyti prie 
kintančių aplinkybių, reikėtų nustatyti 
procedūras, pagal kurias būtų galima 
keisti tam tikrus neesminius nacionalinio 
lygmens veiksmų programų elementus be 
Komisijos sprendimo.

Or. en

Pakeitimas 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) siekiant padidinti papildomumą ir 
supaprastinti įgyvendinimą, reikėtų 
numatyti galimybes derinti SF ir ERPF 
paramą su ESF parama bendrose veiksmų 
programose pagal ekonomikos augimo ir 
darbo vietų kūrimo tikslą;

(62) siekiant padidinti papildomumą ir 
supaprastinti įgyvendinimą, reikėtų 
numatyti galimybes derinti SF ir ERPF 
paramą su ESF parama bendrose veiksmų 
programose pagal investicijų į ekonomikos
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą;

Or. en

Pakeitimas 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) didelės apimties projektams skiriama 
reikšminga Sąjungos išlaidų dalis ir jie 
dažnai yra strategiškai svarbūs 
įgyvendinant Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategiją. Todėl 
Komisija turėtų ir toliau tvirtinti 
pakankamai didelės apimties veiksmus, 
kaip nustatyta šiame reglamente. Siekiant 
užtikrinti aiškumą, tikslinga apibrėžti 
didelės apimties projekto turinį. Be to, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
atsisakyti remti didelės apimties projektą, 
jei šią paramą skirti nėra pagrindo;

(63) didelės apimties projektams skiriama 
reikšminga Sąjungos išlaidų dalis ir jie 
dažnai yra strategiškai svarbūs 
įgyvendinant Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategiją. Todėl 
Komisija turėtų ir toliau tvirtinti 
pakankamai didelės apimties veiksmus, 
kaip nustatyta šiame reglamente. Siekiant 
užtikrinti aiškumą, tikslinga apibrėžti 
didelės apimties projekto turinį. Be to, 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė 
atsisakyti remti didelės apimties projektą, 
jei šią paramą skirti nėra pagrindo.
Veiksmams įgyvendinamiems pagal 
viešosios ir privačiosios partnerystės 
struktūras taip pat turėtų būti nustatytos 
konkrečios sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) norint suteikti valstybėms narėms 
galimybę įgyvendinti dalį veiksmų 
programos taikant rezultatais pagrįstą 
metodą, būtų naudinga numatyti bendrus 
veiksmų planus, kurie būtų sudaryti iš 
paramos gavėjo veiksmų, įgyvendintinų 
norint prisidėti prie veiksmų programos 
tikslų. Kad kryptingas fondų rezultatų 
siekis būtų įgyvendinamas paprasčiau ir 
patikimiau, šie bendri veiksmų planai 
turėtų būti valdomi tik laikantis bendrai 
nustatytų orientyrų, išdirbių ir rezultatų, 
nurodytų Komisijos sprendime, kuriuo 
patvirtinamas bendras veiksmų planas. Be 
to, bendro veiksmų plano kontrolė ir 
auditas taip pat turėtų būti susiję tik su tų 
orientyrų, išdirbių ir rezultatų pasiekimu. 
Todėl reikia nustatyti bendrų veiksmų 
planų rengimo, turinio, tvirtinimo, finansų 
valdymo ir kontrolės taisykles;

(64) norint suteikti valstybėms narėms 
galimybę įgyvendinti dalį veiksmų 
programos taikant rezultatais pagrįstą 
metodą, būtų naudinga numatyti bendrus 
veiksmų planus, apimančius projektą ar 
projektų grupes, kurie būtų sudaryti iš 
paramos gavėjo veiksmų, įgyvendintinų 
norint prisidėti prie veiksmų programos 
tikslų. Kad kryptingas fondų rezultatų 
siekis būtų įgyvendinamas paprasčiau ir 
patikimiau, šie bendri veiksmų planai 
turėtų būti valdomi tik laikantis bendrai 
nustatytų orientyrų, išdirbių ir rezultatų, 
nurodytų Komisijos sprendime, kuriuo 
patvirtinamas bendras veiksmų planas. Be 
to, bendro veiksmų plano kontrolė ir 
auditas taip pat turėtų būti susiję tik su tų 
orientyrų, išdirbių ir rezultatų pasiekimu. 
Todėl reikia nustatyti bendrų veiksmų 
planų rengimo, turinio, tvirtinimo, finansų 
valdymo ir kontrolės taisykles;

Or. en

Pakeitimas 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) kai miestų arba teritorinės plėtros 
strategijoje reikalaujama laikytis integruoto 
požiūrio, nes investicijos skiriamos pagal 
daugiau negu vieną vienos arba kelių 
veiksmų programų prioritetinę kryptį, 
fondų remiama veikla turėtų būti vykdoma 
kaip integruota teritorinė investicija pagal 
veiksmų programą;

(65) kai miestų arba teritorinės plėtros 
strategijoje reikalaujama laikytis integruoto 
požiūrio, nes investicijos skiriamos pagal 
daugiau negu vieną vienos arba kelių 
veiksmų programų prioritetinę kryptį,
veikla, kuriai skiriama fondų parama gali
būti papildyta EŽŪFKP ir EJRŽF 
finansine parama ir gali būti vykdoma 
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kaip integruota teritorinė investicija pagal 
veiksmų programą;

Or. en

Pakeitimas 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) siekiant užtikrinti, kad būtų galima 
gauti svarbią ir aktualią informaciją apie 
programų įgyvendinimą, valstybės narės 
turi nuolat teikti Komisijai svarbiausius 
duomenis. Norint išvengti papildomos 
naštos valstybėms narėms, šis reikalavimas 
turėtų apsiriboti nuolat renkamais 
duomenimis, perduodamais elektroninio 
keitimosi duomenimis priemonėmis;

(67) siekiant užtikrinti, kad būtų galima 
gauti svarbią ir aktualią informaciją apie 
programų įgyvendinimą, valstybės narės 
turi nuolat teikti Komisijai svarbiausius 
duomenis. Norint išvengti papildomos 
naštos valstybėms narėms, šis reikalavimas 
turėtų apsiriboti nuolat renkamais 
duomenimis, perduodamais elektroninio 
keitimosi duomenimis priemonėmis. Jei 
perduodami ir asmens duomenys, turėtų 
būti taikomos Direktyvos 95/46/EB ir 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatos;

Or. en

Pakeitimas 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) svarbu, kad visuomenė būtų 
informuojama apie Sąjungos fondų 
paramos pasiekimus. Piliečiai turi teisę 
žinoti, kaip investuojami Sąjungos 
finansiniai ištekliai. Atsakomybė už tai, 
kad atitinkama informacija būtų skelbiama 
visuomenei, tenka ir vadovaujančiosioms 
institucijoms, ir paramos gavėjams.

(70) svarbu, kad visuomenė būtų 
informuojama apie Sąjungos fondų 
paramos pasiekimus. Piliečiai turi teisę 
žinoti, kaip investuojami Sąjungos 
finansiniai ištekliai. Atsakomybė už tai, 
kad atitinkama informacija būtų skelbiama 
visuomenei, tenka ir vadovaujančiosioms 
institucijoms, ir paramos gavėjams bei 



AM\941563LT.doc 37/76 PE514.636v02-00

LT

Siekiant veiksmingesnės komunikacijos su 
visuomene ir didesnės komunikacijos 
veiksmų, kurių imamasi Komisijos 
iniciatyva, sąveikos, pagal šį reglamentą 
komunikacijos veiksmams skiriami 
ištekliai taip pat naudojami siekiant
Europos Sąjungos politikos prioritetų, 
susijusių su šio reglamento bendraisiais 
tikslais, koordinuotai komunikacijai;

Sąjungos institucijoms ir patariamosioms 
įstaigoms. Siekiant veiksmingesnės 
komunikacijos su visuomene ir didesnės 
komunikacijos veiksmų, kurių imamasi 
Komisijos iniciatyva, sąveikos, pagal šį 
reglamentą komunikacijos veiksmams 
skiriami ištekliai taip pat naudojami 
siekiant didinti informuotumą apie 
sanglaudos politikos tikslus, ir jos, kaip iš 
tikrųjų svarbaus ES piliečiams klausimo, 
vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) siekiant, kad informacija apie 
finansavimo galimybes ir projektų paramos 
gavėjus būtų kuo prieinamesnė ir 
skaidresnė, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų veikti viena bendra interneto 
svetainė arba portalas, kur būtų skelbiama 
informacija apie visas veiksmų programas, 
taip pat pagal kiekvieną veiksmų programą 
remiamų veiksmų sąrašas;

(72) siekiant, kad informacija apie 
finansavimo galimybes ir projektų paramos 
gavėjus būtų kuo prieinamesnė ir 
skaidresnė, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų veikti viena bendra interneto 
svetainė arba portalas, kur būtų skelbiama 
suprantama ir lengvai prieinama 
informacija apie visas veiksmų programas, 
taip pat pagal kiekvieną veiksmų programą 
remiamų veiksmų sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) reikia nustatyti kriterijus, pagal (73) reikia nustatyti kriterijus, pagal 
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kuriuos būtų moduliuojama fondų skiriama 
veiksmų programų bendro finansavimo 
dalis, visų pirma siekiant padidinti 
Sąjungos lėšų dauginamąjį poveikį. Taip 
pat reikia nustatyti didžiausias bendro 
finansavimo normas pagal regionų 
kategorijas, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi bendro finansavimo taikant 
tinkamą nacionalinės paramos lygį 
principo;

kuriuos būtų moduliuojama fondų skiriama 
veiksmų programų bendro finansavimo 
dalis, visų pirma siekiant padidinti 
Sąjungos lėšų dauginamąjį poveikį. Taip 
pat reikia nustatyti didžiausias bendro 
finansavimo normas pagal regionų 
kategorijas, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi bendro finansavimo taikant 
tinkamą viešos ir privačios nacionalinės 
paramos lygį principo;

Or. en

Pakeitimas 444
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
74 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74a) būtina užtikrinti didesnį fondų 
veiklos skaidrumą, kad piliečiai galėtų 
stebėti, kaip yra ir buvo naudojamos 
Sąjungos lėšos;

Or. fi

Pakeitimas 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) tvirtinančioji institucija turėtų rengti ir 
teikti Komisijai mokėjimo paraiškas. Ji taip 
pat turėtų rengti metines sąskaitas, tvirtinti 
metinių sąskaitų išsamumą, tikslumą ir 
teisingumą, bei tvirtinti, kad į sąskaitas 
įtrauktos išlaidos atitinka taikomas 
Sąjungos ir nacionalines taisykles. Jos 
pareigas ir funkcijas reikėtų nustatyti;

(76) tvirtinančioji institucija turėtų rengti ir 
teikti Komisijai mokėjimo paraiškas. Ji taip 
pat turėtų rengti sąskaitas, tvirtinti sąskaitų 
išsamumą, tikslumą ir teisingumą, bei 
tvirtinti, kad į sąskaitas įtrauktos išlaidos 
atitinka taikomas Sąjungos ir nacionalines 
taisykles. Jos pareigas ir funkcijas reikėtų 
nustatyti;
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Or. en

Pakeitimas 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(77) audito institucija turėtų užtikrinti, kad 
būtų atliekamas valdymo ir kontrolės 
sistemų, tinkamos veiksmų imties ir 
metinių sąskaitų auditas. Jos pareigas ir 
funkcijas reikėtų nustatyti;

(77) audito institucija turėtų užtikrinti, kad 
būtų atliekamas valdymo ir kontrolės 
sistemų, tinkamos veiksmų imties ir 
sąskaitų auditas. Jos pareigas ir funkcijas 
reikėtų nustatyti;

Or. en

Pakeitimas 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
78 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78) siekiant atsižvelgti į konkrečias ERPF, 
ESF, SF ir EJRŽF valdymo ir kontrolės 
sistemų ypatybes ir poreikį užtikrinti 
proporcingą požiūrį, reikia nustatyti 
konkrečias nuostatas dėl vadovaujančiosios 
institucijos ir tvirtinančiosios institucijos 
akreditavimo ir akreditacijos 
panaikinimo;

(78) remiantis Finansinio reglamento 
59 straipsnio 3 dalimi ir siekiant 
atsižvelgti į konkrečias ERPF, ESF, SF ir 
EJRŽF valdymo ir kontrolės sistemų 
ypatybes, reikia nustatyti konkrečias 
nuostatas dėl vadovaujančiosios institucijos 
ir tvirtinančiosios institucijos paskyrimo ir 
paskyrimo nutraukimo;

Or. en

Pakeitimas 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) be bendrų finansų valdymo taisyklių, 
ERPF, ESF, SF ir EJRŽF reikia nustatyti 
papildomas nuostatas. Visų pirma, siekiant 
užtikrinti, kad prieš metinį sąskaitų 
patvirtinimą Komisija gautų tinkamą 
patikinimą, tarpinio mokėjimo paraiškos 
turėtų būti apmokamos 90 proc. sumos, 
gautos pagal prioritetą tinkamoms 
finansuoti išlaidoms pritaikius prioriteto
bendro finansavimo normą, nustatytą 
sprendime, kuriuo patvirtinama veiksmų 
programa. Nesumokėtos sumos turėtų būti 
išmokėtos valstybėms narėms, patvirtinus 
metines sąskaitas, jei tinkamai patikinta, 
kad metų, kuriems taikoma patvirtinimo 
procedūra, išlaidos yra tinkamos 
finansuoti;

(80) be bendrų finansų valdymo taisyklių, 
ERPF, ESF, SF ir EJRŽF reikia nustatyti 
papildomas nuostatas. Visų pirma, siekiant 
užtikrinti, kad Komisija gautų tinkamą 
patikinimą, tarpinio mokėjimo paraiškos 
turėtų būti apmokamos 90 proc. sumos, 
gautos pagal prioritetinę kryptį tinkamoms 
finansuoti išlaidoms pritaikius prioritetinės 
krypties bendro finansavimo normą, 
nustatytą sprendime, kuriuo patvirtinama 
veiksmų programa. Nesumokėtos sumos 
turėtų būti išmokėtos valstybėms narėms, 
jei tinkamai patikinta, kad išlaidos yra 
tinkamos finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
81 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81) siekiant užtikrinti, kad paramos 
gavėjai kuo greičiau gautų paramą, o 
Komisija būtų tvirčiau įsitikinusi 
tinkamumu, reikėtų nustatyti reikalavimą, 
kad į mokėjimo paraiškas būtų įtraukiamos 
tik tos išlaidos, dėl kurių parama jau 
išmokėta paramos gavėjams. Kiekvienais 
metais turėtų būti numatytas išankstinis 
finansavimas, siekiant užtikrinti, kad 
valstybės narės turėtų pakankamai išteklių 
veikti pagal šią tvarką. Šis išankstinis 
finansavimas turėtų būti kasmet 
patvirtinamas, tvirtinant sąskaitas;

(81) siekiant užtikrinti, kad paramos 
gavėjai kuo greičiau gautų paramą, o 
Komisija būtų tvirčiau įsitikinusi 
tinkamumu, reikėtų nustatyti reikalavimą, 
kad į mokėjimo paraiškas būtų įtraukiamos 
tik tos išlaidos, dėl kurių parama jau 
išmokėta paramos gavėjams. Kiekvienais 
metais turėtų būti numatytas išankstinis 
finansavimas, siekiant užtikrinti, kad 
valstybės narės turėtų pakankamai išteklių 
veikti pagal šią tvarką. Šis išankstinis 
finansavimas turėtų atitikti šiame 
reglamente nustatytas procedūras;

Or. en
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Pakeitimas 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) būtina nustatyti išsamią fondams 
taikomą metinio sąskaitų patvirtinimo
procedūrą, kad ši tvarka būtų taikoma 
aiškiai ir užtikrinant teisinį tikrumą. Svarbu 
numatyti ribotą galimybę, kad valstybė 
narė savo metinėse sąskaitose galėtų atidėti 
sumą, kuriai tuo metu taikoma audito 
institucijos procedūra;

(83) būtina nustatyti išsamią fondams 
taikomą sąskaitų patikrinimo ir
pripažinimo procedūrą, kurią vykdytų 
Komisija, kad ši tvarka būtų taikoma 
aiškiai ir užtikrinant teisinį tikrumą. Svarbu 
numatyti ribotą galimybę, kad valstybė 
narė savo sąskaitose galėtų atidėti sumą, 
kuriai tuo metu taikoma audito institucijos 
procedūra;

Or. en

Pakeitimas 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
84 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84) be metinio sąskaitų patvirtinimo 
turėtų būti nustatytas metinis įgyvendintų 
veiksmų užbaigimas (ERPF, SF ir 
EJRŽF) arba galutinis išlaidų 
patvirtinimas (ESF). Norint mažinti su 
veiksmų programų galutiniu užbaigimu 
susijusias sąnaudas ir paramos gavėjams 
tenkančią administracinę naštą bei 
užtikrinti teisinį tikrumą, metinis 
užbaigimas turėtų būti privalomas ir, 
atitinkamai, laikotarpį, per kurį reikia 
saugoti patvirtinamuosius dokumentus ir 
per kurį gali būti atliekamas veiksmų 
auditas bei taikomos finansinės pataisos, 
reikėtų apriboti;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti,
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl elgesio kodekso, susijusio su 
tikslais ir kriterijais, pagal kuriuos būtų 
įgyvendinama partnerystė, tvirtinami 
Bendros strateginės programos nuostatos, 
susijusios su didelės papildomos Europos 
naudos teikiančiais orientaciniais 
veiksmais bei atitinkamais jų 
įgyvendinimo principais ir 
bendradarbiavimo prioritetais, ir 
nustatomi šie dalykai: papildomos veiklos 
lėšų rezervo skirstymo taisyklės, vietos 
plėtros strategijų įgyvendinimo vietovės ir 
gyventojų skaičiaus apibrėžtys, išsamios 
taisyklės dėl finansinių priemonių (ex ante
vertinimas, paramos derinimas, 
tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai), taisyklės dėl tam tikrų 
finansinių priemonių, nustatytų 
nacionaliniu, regioniniu, tarptautiniu ar 
tarpvalstybiniu lygmenimis, tipų, 
finansavimo sutarčių, turto perdavimo ir 
valdymo taisyklės, valdymo ir kontrolės
tvarka, mokėjimo prašymų taisyklės,
metinių išmokų kapitalizavimo sistemos 
nustatymas, veiksmams, iš kurių gaunama 
pajamų, taikomos fiksuoto dydžio sumos 
apibrėžtis, fiksuoto dydžio sumos, 
taikomos netiesioginėms sąnaudoms 
dotacijų atvejų, apibrėžtis, remiantis
esamais metodais ir atitinkamomis 
normomis, taikomomis įgyvendinant 
Sąjungos politiką, valstybių narių 

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl elgesio kodekso, susijusio su 
tikslais ir kriterijais, pagal kuriuos būtų 
įgyvendinama partnerystė ir nustatomi šie 
dalykai: metodika informacijai apie 
paramą siekiant kovos su klimato kaita 
tikslų teikti, kriterijai vietos plėtros 
strategijų įgyvendinimo vietovėms ir 
gyventojų skaičiui apibrėžti, išsamios 
taisyklės dėl finansinių priemonių 
(paramos derinimas, išlaidų tinkamumas 
finansuoti, neremiamos veiklos tipai), 
taisyklės dėl tam tikrų finansinių 
priemonių, nustatytų nacionaliniu, 
regioniniu, tarptautiniu ar tarpvalstybiniu 
lygmenimis, tipų, su minimaliomis 
nuostatomis, kurios turi būti įtrauktos į
finansavimo susitarimus ir strategijų 
dokumentus, turto perdavimu ir valdymu, 
valdymu ir kontrole susijusios taisyklės, 
mokėjimo prašymų ir metinių išmokų 
kapitalizavimo sistemos nustatymo
taisyklės, veiksmams, iš kurių gaunama 
pajamų, taikomos fiksuoto dydžio sumos ir 
dabartinės grynųjų pajamų vertės metodo 
apibrėžtis, fiksuoto dydžio sumos, 
taikomos netiesioginėms sąnaudoms 
dotacijų atvejų, apibrėžtis, grindžiama
esamais metodais ir atitinkamomis 
normomis, taikomomis įgyvendinant 
Sąjungos politiką, metodika stambių 
projektų ekonominės naudos analizei 
atlikti, sprendimas pratęsti viešojo ir 
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atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 
ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
keitimosi informacija apie veiksmus 
sąlygos, tinkamos audito sekos tvarka, 
nacionalinio audito sąlygos, valdančiųjų ir 
tvirtinančiųjų institucijų akreditavimo 
kriterijai, bendrai priimtinos duomenų 
laikmenos ir taikytinos finansinės pataisos 
dydžio nustatymo kriterijai. Komisija taip 
pat turėtų būti įgaliota deleguotaisiais 
aktais iš dalies keisti I ir VI priedus, 
kuriuose išdėstytos neesminės šio 
reglamento nuostatos, kad galėtų 
patenkinti būsimus prisitaikymo poreikius. 
Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų 
metu Komisija rengtų tinkamas 
konsultacijas, taip pat su ekspertais;

privačiojo sektorių partnerystės pagrindu 
įgyvendinamos veiklos atveju taikomą 
laikotarpį, valstybių narių atsakomybė už 
pranešimą apie pažeidimus ir neteisėtai 
išmokėtų sumų susigrąžinimą, išsamios 
duomenų apie kiekvieną operaciją 
įrašymo ir saugojimo kompiuterizuotu 
formatu sistemos sukūrimo taisyklės ir 
keitimosi informacija apie veiksmus 
sąlygos, kriterijai, pagal kuriuos 
vertinama, ar valdžios institucijos laikosi 
su vidaus kontrolės aplinka, rizikos 
valdymu, kontrolės veiksmais, 
informavimu ir komunikacija, taip pat 
stebėsenos sistemomis susijusių 
reikalavimų, tinkama audito seka, 
nacionalinio audito sąlygos, priimtinų
duomenų laikmenų nustatymas, per 
auditus surinktų duomenų naudojimo 
taisyklės, išsamios taisyklės, susijusios su 
didelių trūkumų atvejais, kaip nustatyta 
136 straipsnyje, ir taikytinos finansinės 
pataisos dydžio nustatymo kriterijai. 
Komisija taip pat turėtų būti įgaliota iš 
dalies keisti V priedą, kad galėtų 
atsižvelgti į būsimus prisitaikymo 
poreikius. Labai svarbu, kad parengiamųjų 
darbų metu Komisija rengtų tinkamas 
konsultacijas, taip pat su ekspertais;

Or. en

Pakeitimas 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai įgyvendinimo aktais dėl visų 
BSP fondų priimti sprendimus, kuriais 
patvirtinamos partnerystės sutartys,
skirstomas veiklos lėšų rezervas, 
sustabdomi mokėjimai, susiję su valstybių 

(90) Kai tai susiję su visais Europos 
Sąjungos struktūriniais ir investicijų 
fondais, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai įgyvendinimo aktais priimti 
sprendimus, kuriais būtų patvirtinami
partnerystės susitarimai, o įsipareigojimų 
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narių ekonomine politika ir įsipareigojimų 
panaikinimo atveju – sprendimus iš dalies 
keisti sprendimus, kuriais patvirtinamos 
programos; dėl fondų – sprendimus, kuriais 
nustatomi regionai ir valstybės narės, 
atitinkantys investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo 
kriterijus, sprendimus, kuriais kiekvienais 
metais paskirstomi įsipareigojimų 
asignavimai valstybėms narėms, 
sprendimus, kuriais nustatoma iš
kiekvienos valstybės narės SF asignavimo 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei
pervestina suma, sprendimus, kuriais 
nustatoma iš kiekvienos valstybės narės 
struktūrinių fondų asignavimo paramai 
maisto produktais skurstantiesiems 
pervestina suma, sprendimus, kuriais 
patvirtinamos ir iš dalies keičiamos 
veiksmų programos, sprendimus dėl 
didelės apimties projektų, sprendimus dėl
bendrų veiksmų planų, sprendimus 
sustabdyti mokėjimus ir sprendimus dėl 
finansinių pataisų;

panaikinimo atveju – sprendimus iš dalies 
keisti sprendimus, kuriais patvirtinamos 
programos; dėl fondų – sprendimus, kuriais 
nustatomi regionai ir valstybės narės, 
atitinkantys investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo 
kriterijus, sprendimus, kuriais kiekvienais 
metais paskirstomi įsipareigojimų 
asignavimai valstybėms narėms, 
sprendimus, kuriais nustatoma planuojama 
Sanglaudos fondo parama transporto 
infrastruktūros projektams, skirtiems 
papildomai Europos naudai užtikrinti, ir 
Reglamento (ES) [...]/2012 dėl Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
nustatymo 1 priede nurodytiems iš anksto 
įvardytiems projektams, kurie bus 
įgyvendinami kiekvienoje valstybėje 
narėje, sprendimus, kuriais nustatoma iš 
kiekvienos valstybės narės struktūrinių 
fondų asignavimo paramai maisto 
produktais skurstantiesiems pervestina 
suma, sprendimus, kuriais patvirtinamos ir 
iš dalies keičiamos veiksmų programos, 
sprendimus dėl didelės apimties projektų, 
sprendimus dėl bendrų veiksmų planų, 
sprendimus sustabdyti mokėjimus ir 
sprendimus dėl finansinių pataisų, 
sprendimus dėl fondams mokėtinos 
sumos, susijusios su ataskaitiniais metais, 
ir valstybės narės metinio likučio sumos 
arba dėl susigrąžintinos sumos;

Or. en

Pakeitimas 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
91 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(91) siekiant užtikrinti vienodas šios
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 

(91) siekiant užtikrinti vienodas šio
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
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metodika, taikoma klimato kaitos 
tikslams, tipinėms finansinių priemonių 
stebėsenos sąlygoms, vienodoms
finansinių priemonių stebėsenos sąlygoms 
ir tos stebėsenos informacijos teikimui, 
projektų, iš kurių gaunama pajamų, 
grynųjų pajamų apskaičiavimo metodams, 
elektroninėms keitimosi duomenimis tarp 
valstybės narės ir Komisijos sistemai, 
fondų veiksmų programų pavyzdžiui, 
intervencijos kategorijų nomenklatūrai, 
informacijos apie didelės apimties 
projektus teikimo formai ir jų ekonominio 
naudingumo analizei taikytinais metodais, 
bendrų veiksmų planų pavyzdžiui, metinių 
ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų 
pavyzdžiui, tam tikriems informavimo ir 
viešinimo priemonių techniniams 
reikalavimams ir susijusiems 
nurodymams, keitimuisi informacija tarp 
paramos gavėjų ir vadovaujančiųjų, 
tvirtinančiųjų, audito institucijų ir tarpinių 
įstaigų, valdymo deklaracijos pavyzdžiui, 
audito strategijos, nuomonės ir metinės 
kontrolės pavyzdžiams ir atrankos 
metodikai, per auditus gautų duomenų 
naudojimo taisyklėms ir mokėjimo 
paraiškų pavyzdžiui, turėtų būti naudojami 
remiantis 2011 m. vasario 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 
182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

tipinėmis finansinių priemonių stebėsenos 
sąlygomis, informavimo apie finansines 
priemones pavyzdžiais, elektronine
keitimosi duomenimis tarp valstybės narės 
ir Komisijos sistema, fondų veiksmų 
programų pavyzdžiu, intervencijos 
kategorijų nomenklatūra, informacijos 
apie didelės apimties projektus teikimo 
forma ir jų ekonominio naudingumo 
analizei taikytinais metodais, bendrų 
veiksmų planų pavyzdžiu, metinių ir 
galutinių įgyvendinimo ataskaitų 
pavyzdžiu, tam tikrais informavimo ir 
viešinimo priemonių techniniais 
reikalavimais ir susijusiais nurodymais, 
keitimusi informacija tarp paramos gavėjų 
ir vadovaujančiųjų, tvirtinančiųjų, audito 
institucijų ir tarpinių įstaigų, 
nepriklausomos audito institucijos 
ataskaitos ir nuomonės pavyzdžiu, taip pat 
valdymo ir kontrolės sistemos 
apibūdinimo pavyzdžiu, sąskaitų 
pavyzdžiu, valdymo deklaracijos 
pavyzdžiu, audito strategija, nuomonės ir 
metinės kontrolės pavyzdžiais ir atrankos 
metodika ir mokėjimo paraiškų pavyzdžiu, 
turėtų būti naudojami remiantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. en

Pakeitimas 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
93 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(93) kadangi šio reglamento tikslo, būtent –
mažinti įvairių regionų išsivystymo lygio 
skirtumus ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių regionų arba salų, ypač kaimo 
vietovių, pramonės pereinamojo 
laikotarpio vietovių ir regionų, kurie turi 
didelių nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų, valstybės narės 
pakankamai gerai pasiekti negali, šio tikslo 
geriau siekti Sąjungos lygmeniu ir Sąjunga 
gali pagal Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo 
principą priimti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu reglamentuojama 
tik tai, kas būtina tam tikslui pasiekti,

(93) kadangi šio reglamento tikslo, būtent –
mažinti įvairių regionų išsivystymo lygio 
skirtumus ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių regionų, ypač kaimo vietovių, 
pramonės pereinamojo laikotarpio vietovių 
ir regionų, kurie turi didelių nuolatinių 
gamtinių arba demografinių trūkumų, inter 
alia, retai gyvenamų toliausiai į šiaurę 
nutolusių regionų, taip pat salų, pasienio 
ir kalnų regionų, atokiausių regionų, 
nepalankioje padėtyje esančių miestų 
teritorijų ir atokių pasienio miestų, 
atsilikimą, valstybės narės pakankamai 
gerai pasiekti negali, šio tikslo geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu ir Sąjunga gali pagal 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatytą subsidiarumo principą priimti 
priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu reglamentuojama tik tai, kas 
būtina tam tikslui pasiekti,

Or. en

Pakeitimas 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) strateginės politikos sistema –
nacionalinio ar regioninio lygmens 
dokumentas ar keletas dokumentų, 
kuriuose išdėstytas ribotas skaičius 
nuoseklių prioritetų, apibrėžtų remiantis 
įrodymais, pateiktas jų įgyvendinimo 
tvarkaraštis ir į kuriuos gali būti įtrauktas 
stebėsenos mechanizmas;

Or. en
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Pakeitimas 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) pažangiosios specializacijos strategija 
– nacionalinė ir regioninė inovacijų 
strategija, pagal kurią nustatomi 
prioritetai siekiant konkurencinio 
pranašumo vystant pačias mokslinių 
tyrimų ir inovacijų stipriąsias puses ir 
derinant jas su verslo reikmėmis, kad būtų 
nuosekliai sprendžiamas atsirandančių 
galimybių ir rinkos pokyčių klausimas ir 
kartu vengiama pastangų, kurios dedamos 
ES lygmeniu, kartojimosi ir skaidymosi; 
tokia strategija gali būti nacionalinė ar 
regioninė mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strateginės politikos sistema arba į ją 
įtraukta;

Or. en

Pakeitimas 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) ataskaitiniai metai – Trečiojoje dalyje 
ir Ketvirtojoje dalyje tai yra laikotarpis nuo 
liepos 1 d. iki birželio 30 d., išskyrus 
pirmuosius ataskaitinius metus – šiuo 
atveju ataskaitiniai metai yra laikotarpis 
nuo išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios 
iki 2015 m. birželio 30 d. Paskutiniai 
ataskaitiniai metai – 2022 m. liepos 1 d.–
2023 m. birželio 30 d.;

25) ataskaitiniai metai – Trečiojoje dalyje 
tai yra laikotarpis nuo liepos 1 d. iki 
birželio 30 d., išskyrus pirmuosius
ataskaitinius metus – šiuo atveju 
ataskaitiniai metai yra laikotarpis nuo 
išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios iki 
2015 m. birželio 30 d. Paskutiniai 
ataskaitiniai metai – 2023 m. liepos 1 d.–
2024 m. birželio 30 d.;
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Or. en

Pakeitimas 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 26 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a) taikytina ex ante sąlyga – konkrečiai 
ir tiksliai iš anksto apibrėžtas kritinis 
veiksnys, kuris yra prielaida konkrečiam 
su investicijų prioritetu ar Sąjungos 
prioritetu susijusiam tikslui veiksmingai ir 
naudingai pasiekti ir kuris tiesiogiai ir iš 
esmės su juo susijęs ir daro jam tiesioginį 
poveikį;

Or. en

Pakeitimas 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 26 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26b) konkretus tikslas – rezultatas, kurio 
siekti padeda vadovavimasis investicijų 
prioritetu arba Sąjungos prioritetu 
konkrečiame nacionaliniame arba 
regioniniame kontekste vykdant veiksmus 
ar taikant priemones, kurių imamasi 
atsižvelgiant į prioritetą;

Or. en

Pakeitimas 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. BSP fondų parama teikiama pagal 
daugiametes programas, papildant 
nacionalinę, regioninę ir vietos 
intervencinę veiklą, skirtą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijai įgyvendinti, atsižvelgiant į 
integruotąsias gaires, konkrečioms šalims 
skirtas rekomendacijas pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir susijusias Tarybos 
rekomendacijas, priimtas pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį.

1. BSP fondų parama teikiama pagal 
daugiametes programas, papildant 
nacionalinę, regioninę ir vietos 
intervencinę veiklą, skirtą Sutarties 
174 straipsnyje išdėstytiems tikslams 
pasiekti.

Or. fr

Pakeitimas 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 
šalinimas;

7) kliūčių pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse šalinimas ir 
trūkstamų tarpvalstybinių jungčių 
kūrimas;

Or. en

Pakeitimas 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 

7) tvaraus transporto skatinimas, 
ekologiškos ar mažo anglies dioksido 
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šalinimas; kiekio viešojo transporto infrastruktūros 
vystymas ir kliūčių pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse šalinimas;

Or. fr

Pakeitimas 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) užimtumo skatinimas ir darbo jėgos 
judumo rėmimas;

8) užimtumo ir mokymų skatinimas ir 
darbo jėgos judumo rėmimas užimtumo 
skatinimo srityse arba sektoriuose, 
kuriuose tai būtina;

Or. fr

Pakeitimas 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) socialinės įtraukties skatinimas ir kova 
su skurdu;

9) socialinės įtraukties skatinimas, 
investicijos į socialinę ekonomiką, darbas 
siekiant išnaikinti skurdą ir lengvesnės 
visuotinės prieigos prie sveikatos 
priežiūros paslaugų užtikrinimas;

Or. fr

Pakeitimas 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 11 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) institucinių pajėgumų stiprinimas ir 
veiksmingas viešasis administravimas.

11) institucinių pajėgumų stiprinimas ir 
veiksmingas viešasis administravimas, taip 
pat veiksmai siekiant išsaugoti daugumos 
izoliuotų regionų teritorinį tęstinumą.

Or. fr

Pakeitimas 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) BSP fondų programavimo nuoseklumo 
ir atitikties konkrečioms šalims skirtoms 
rekomendacijoms pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir susijusioms 
Tarybos rekomendacijoms, priimtoms 
pagal Sutarties 148 straipsnio 4 dalį, 
užtikrinimo priemonės;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos konkrečios Bendros 
strateginės programos nuostatos, 
susijusios su didelės papildomos Europos 
naudos teikiančių orientacinių veiksmų ir 
atitinkamų jų įgyvendinimo principų 
nustatymu pagal kiekvieną teminį tikslą ir 

Išbraukta.
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bendradarbiavimo prioritetus.

Or. fr

Pakeitimas 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija iš esmės 
pasikeičia, Komisija Bendrą strateginę 
programą peržiūri ir, kai tinkama, 
deleguotaisiais aktais pagal 142 straipsnį 
priima I priedo pakeitimus.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės, vadovaudamosi 
konkretiems fondams taikomomis 
taisyklėmis, teikdamos paramą daugiausia 
dėmesio skiria veiksmams, teikiantiems 
didžiausią papildomą naudą siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos, sprendžiant konkrečiai 
šaliai skirtose rekomendacijose pagal
Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir 
susijusiose Tarybos rekomendacijose, 
priimtose pagal Sutarties 148 straipsnio 4 
dalį, nurodytas problemas, ir atsižvelgiant 
į nacionalinius ir regioninius poreikius.

Valstybės narės, vadovaudamosi 
konkretiems fondams taikomomis 
taisyklėmis, teikdamos paramą daugiausia 
dėmesio skiria veiksmams, teikiantiems 
didžiausią papildomą naudą siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos, sprendžiant Sutarties 
174 straipsnyje išdėstytų tikslų siekio 
klausimą.

Or. fr
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Pakeitimas 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienam BSP fondui taikomos ex 
ante sąlygos nustatomos konkrečiam 
fondui skirtose taisyklėse.

1. Kiekvienam fondui, kurį apima 
Europos Sąjungos struktūriniai ir 
investicijų fondai, taikomos ex ante
sąlygos, nustatomos konkrečiam fondui 
skirtose taisyklėse. Ex ante sąlyga yra 
prielaida ir taikoma tik kai ji tiesiogiai 
susijusi su veiksmingu Europos Sąjungos 
struktūrinių ir investicijų fondų veiklos 
įgyvendinimu ir jį tiesiogiai veikia.

Or. en

Pakeitimas 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienam BSP fondui taikomos ex 
ante sąlygos nustatomos konkrečiam 
fondui skirtose taisyklėse.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės įvertina, ar taikytinos ex 
ante sąlygos yra įvykdytos.

2. Valstybės narės, vadovaudamosi 
4 straipsnio 4 dalimi, įvertina, ar 
konkrečiam fondui skirtose taisyklėse 
nustatytos taikytinos ex ante sąlygos 
įvykdytos.

Or. en

Pakeitimas 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės įvertina, ar taikytinos ex 
ante sąlygos yra įvykdytos.

2. Valstybės narės, remdamosi savo 
institucine ir teisine sistema ir 
atsižvelgdamos į partnerystės susitarimo 
sudarymo ir programų kontekstą įvertina, 
ar konkretiems tikslams, kurių siekiama 
vadovaujantis jų programų prioritetais, 
taikytinos pagal konkrečiam fondui 
skirtas taisykles nustatytos ex ante sąlygos 
ir V priedo 2 skirsnyje nustatytos 
bendrosios ex ante sąlygos, taip pat ar 
taikytinos ex ante sąlygos yra įvykdytos. 
Ex ante sąlygos taikomos tik atsižvelgiant 
į tai, kaip 2 straipsnyje nustatyta 
apibrėžtis suderinama su konkrečiais 
tikslais, kurių siekiama vadovaujantis 
programos prioritetais, ir tik jei minėtoji 
apibrėžtis su šiais konkrečiais tikslais 
suderinama. Vertinant, ar sąlygos 
taikomos, pagal 4 straipsnio 5 dalį 
vadovaujamasi proporcingumo principu 
atsižvelgiant į skirtos paramos dydį. 
Vertinant, ar sąlygos įvykdytos, remiamasi 
tik konkrečiam fondui skirtose taisyklėse 
nustatytais kriterijais.

Or. en
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Pakeitimas 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu iki partnerystės sutarties 
pateikimo ex ante sąlygos neįvykdomos, 
valstybės narės partnerystės sutartyje 
pateikia veiksmų, kurių reikia imtis 
nacionaliniu arba regioniniu lygmenimis, 
kad šios sąlygos būtų įvykdytos ne vėliau 
kaip per dvejus metus nuo partnerystės
sutarties patvirtinimo arba iki 2016 m. 
gruodžio 31 d. (taikoma ankstesnė iš šių 
datų), santrauką ir šių veiksmų 
įgyvendinimo grafiką.

3. Partnerystės susitarime pateikiama 
taikytinų ex ante sąlygų įvykdymo 
vertinimo nacionaliniu lygmeniu, taip pat 
sąlygų, kurios, kaip nustatyta atlikus 
2 dalyje nurodytą vertinimą, iki
partnerystės susitarimo pateikimo
neįvykdytos, santrauka, prioritetai, 
kuriems padarytas neigiamas poveikis, 
atsakingosios tarnybos, veiksmai, kurių
turi būti imtasi siekiant įvykdyti ex ante
sąlygą, ir tokių veiksmų grafikas. 
Remiantis konkrečiam fondui skirtomis 
taisyklėmis, kiekvienoje programoje 
nurodomos taikytinos ex ante sąlygos, 
kurios, kaip nustatyta atlikus 2 dalyje 
nurodytą vertinimą, iki partnerystės 
susitarimo pateikimo neįvykdytos. 
Valstybės narės įvykdo šias ex ante
sąlygas ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 
31 d. ir apie jų įvykdymą vėliausiai 
praneša 2017 m. metinėje įgyvendinimo 
ataskaitoje arba 2017 m. pažangos 
ataskaitoje, kaip nustatyta pagal 
44 straipsnio 5 dalį.

Or. en

Pakeitimas 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės atitinkamose 4. Valstybės narės atitinkamose 
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programose išsamiai nurodo veiksmus, 
skirtus ex ante sąlygoms įvykdyti, taip pat 
jų įgyvendinimo grafiką.

programose išsamiai nurodo veiksmus, 
kurie turi būti įgyvendinti per nustatytą 
laiką, skirtus ex ante sąlygoms įvykdyti, 
taip pat jų įgyvendinimo grafiką.

Or. en

Pakeitimas 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės atitinkamose 
programose išsamiai nurodo veiksmus, 
skirtus ex ante sąlygoms įvykdyti, taip pat 
jų įgyvendinimo grafiką.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija, atlikdama partnerystės 
susitarimo ir (arba) programų vertinimą, 
įvertina valstybės narės pateiktos 
informacijos apie ex ante sąlygų taikymą 
ir apie tai, kaip įvykdytos taikytinos 
ex ante sąlygos, nuoseklumą ir 
tinkamumą. Atliekant šį taikymo 
vertinimą, pagal 4 straipsnio 5 dalį 
vadovaujamasi proporcingumo principu 
atsižvelgiant į skirtos paramos dydį. 
Atliekant šį įvykdymo vertinimą, taikomi 
tik konkrečiam fondui skirtose taisyklėse 
nurodyti kriterijai ir, priimant sprendimą 
dėl konkrečių ir tinkamų politikos 
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priemonių, įskaitant strategijų turinį, 
paisoma nacionalinės ir regioninės 
kompetencijos.

Or. en

Pakeitimas 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Kai Komisijai ir valstybė narė 
nesutaria dėl ex ante sąlygos taikymo 
konkrečiam programos prioritetų tikslui 
arba dėl jos įvykdymo, Komisija turi 
įrodyti ir tai, kad sąlyga taikytina pagal 
2 straipsnį, ir kad ji neįvykdyta.

Or. en

Pakeitimas 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įvertina pateiktą informaciją 
apie tai, kaip įvykdytos ex ante sąlygos, 
vertindama partnerystės sutartį ir 
programas. Tvirtindama programą ji gali 
nuspręsti sustabdyti visus arba dalį tarpinių 
mokėjimų pagal programą, kol bus 
tinkamai užbaigti ex ante sąlygos vykdymo 
veiksmai. Jeigu ex ante sąlygai įvykdyti 
skirti veiksmai iki programoje nustatyto 
termino nebus tinkamai užbaigti, Komisija 
turės pagrindą sustabdyti mokėjimus.

5. Komisija, vertindama partnerystės
susitarimą ir programas, įvertina pateiktos 
informacijos, susijusios su ex ante sąlygų 
taikymu ir įvykdymu, nuoseklumą. 
Remdamasi konkrečiam fondui skirtomis 
taisyklėmis, Komisija, tvirtindama
programą, gali nuspręsti sustabdyti visus 
arba dalį bet kurių tarpinių mokėjimų 
pagal atitinkamą programą, kol bus 
tinkamai užbaigti ex ante sąlygos vykdymo 
veiksmai, kurie yra priemonė tos 
programos tikslams pasiekti. Jeigu ex ante
sąlygai įvykdyti skirti veiksmai iki 
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programoje nustatyto termino nebus 
tinkamai užbaigti, Komisija turės pagrindą 
sustabdyti mokėjimus, kaip nustatyta 
pagal konkrečiam fondui skirtas taisykles.
Valstybei narei įvykdžius programai 
taikytinas ex ante sąlygas, mokėjimų 
sustabdymas nedelsiant atšaukiamas.

Or. en

Pakeitimas 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įvertina pateiktą informaciją 
apie tai, kaip įvykdytos ex ante sąlygos, 
vertindama partnerystės sutartį ir 
programas. Tvirtindama programą ji gali 
nuspręsti sustabdyti visus arba dalį 
tarpinių mokėjimų pagal programą, kol 
bus tinkamai užbaigti ex ante sąlygos 
vykdymo veiksmai. Jeigu ex ante sąlygai 
įvykdyti skirti veiksmai iki programoje
nustatyto termino nebus tinkamai užbaigti, 
Komisija turės pagrindą sustabdyti 
mokėjimus.

5. Komisija, tvirtindama programą, gali 
nuspręsti sustabdyti visus arba dalį 
tarpinių mokėjimų pagal atitinkamą šios 
programos prioritetą, kol bus baigti 
vykdyti 3 dalyje nurodyti veiksmai, kai tai 
būtina, kad nebūtų stipriai pakenkta 
veiksmingam ir naudingam konkrečių 
atitinkamo prioriteto tikslų siekiui. Jeigu 
atitinkamos programos pateikimo dieną 
neįvykdytai taikytinai ex ante sąlygai 
įvykdyti skirti veiksmai iki 3 dalyje
nustatyto termino nebaigiami, Komisija 
turės pagrindą sustabdyti tarpinius 
mokėjimus, susijusius su programos 
prioritetais, kuriems padarytas neigiamas 
poveikis. Abiem atvejais sustabdytų 
mokėjimų suma proporcingai atitinka 
veiksmus, kurių būtina imtis, ir lėšas, 
kuriomis rizikuojama.

Or. en

Pakeitimas 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 5 dalies nuostatos netaikomos tuo 
atveju, kai Komisija ir valstybė narė 
sutaria, kad ex ante sąlyga netaikytina 
arba kad taikytina ex ante sąlyga 
įvykdyta, kaip nurodyta patvirtintoje 
programoje ir partnerystės susitarime, 
arba tuo atveju, kai per 60 dienų nuo 
3 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimo 
Komisija nepateikia pastabų.

Or. en

Pakeitimas 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Komisija nedelsdama atšaukia 
tarpinių mokėjimų, susijusių su tam tikru 
prioritetu, sustabdymą, jei valstybė narė 
baigia vykdyti veiksmus, susijusius su tai 
programai taikytinų ex ante sąlygų, 
kurios nebuvo įvykdytos tuo metu, kai 
Komisijai priėmė sprendimą dėl 
sustabdymo, įvykdymu. Be to, ji 
nedelsdama atšaukia sustabdymą, jei dėl 
programos dalinio pakeitimo, susijusio su 
atitinkamu prioritetu, atitinkama ex ante
sąlyga nebetaikoma.

Or. en

Pakeitimas 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 1–5 dalys netaikomos Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslui 
skirtoms programoms.

6. 1–5b dalys netaikomos Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslui 
skirtoms programoms.

Or. en

Pakeitimas 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 5 proc. kiekvienam BSP fondui ir 
valstybei narei skirtų išteklių, išskyrus 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslui skirtus išteklius, Jaunimo 
užimtumo iniciatyvai ir EJRŽF 
reglamento V antraštinei daliai įgyvendinti 
skirtus išteklius, sudaro veiklos rezervą, 
skirstytiną pagal 20 straipsnio nuostatas.

5 proc. išteklių, pagal 81 straipsnio 
2 dalies a punkte nurodytą investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą skirtų ERPF, ESF ir Sanglaudos 
fondui, taip pat EŽŪFKP ir EJRŽF 
V antraštinei daliai įgyvendinti, sudaro 
veiklos rezervą, kuris nustatomas 
partnerystės susitarime ir programose 
remiantis II priede nurodytu pagrindu ir 
skiriamas konkretiems prioritetams pagal 
20 straipsnio nuostatas įgyvendinti.
Apskaičiuojant veiklos rezervą
neatsižvelgiama į šiuos išteklius:
a) išteklius Jaunimo užimtumo 
iniciatyvai, kaip vadovaujantis 
Reglamento (2013/...) ESF 15 straipsnio 
iii punktu nustatyta veiklos programoje;
b) išteklius, Komisijos iniciatyva 
skiriamus techninei pagalbai, kaip 
nustatyta vadovaujantis konkrečiam 
fondui skirtomis taisyklėmis;
c) išteklius, iš Sanglaudos fondo pervestus 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei, 
kaip nustatyta 84 straipsnio 4 dalyje;
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d) išteklius, pervestus Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims 
fondui, kaip nustatyta 84 straipsnio 
5 dalyje;
e) išteklius, skirtus inovaciniams su tvaria 
miestų plėtra susijusiems veiksmams, kaip 
nustatyta 84 straipsnio 7 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Komisija, išnagrinėjusi galutinę 
programos įgyvendinimo ataskaitą, 
nustato, kad nepavyko pasiekti didelės 
dalies veiklos rezultatų plane nustatytų 
tikslų, atitinkamiems prioritetams ji gali 
pritaikyti finansines pataisas, laikydamasi 
konkretiems fondams taikomų taisyklių. 
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi kriterijai ir metodika, 
taikytini nustatant taikytinos finansinės 
pataisos dydį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 487
Andrey Kovatchev

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Komisija, išnagrinėjusi galutinę 
programos įgyvendinimo ataskaitą, nustato, 

4. Jeigu Komisija, išnagrinėjusi galutinę 
programos įgyvendinimo ataskaitą, nustato, 
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kad nepavyko pasiekti didelės dalies 
veiklos rezultatų plane nustatytų tikslų, 
atitinkamiems prioritetams ji gali pritaikyti 
finansines pataisas, laikydamasi 
konkretiems fondams taikomų taisyklių. 
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi kriterijai ir metodika, 
taikytini nustatant taikytinos finansinės 
pataisos dydį. .

kad dėl aiškiai nustatytų įgyvendinimo 
trūkumų, apie kuriuos Komisija pagal 
44 straipsnio 7 dalį buvo anksčiau 
pranešusi po išsamių konsultacijų su 
atitinkama valstybe nare, nepavyko 
pasiekti didelės dalies veiklos rezultatų 
plane nustatytų tikslų, susijusių tik su 
finansiniais rodikliais, išdirbio rodikliais 
ir pagrindiniais įgyvendinimo etapų 
orientyrais, ir valstybė narė nesiėmė 
būtinų taisomųjų veiksmų tokiems 
trūkumams pašalinti, Komisija, 
nepaisydama 77 straipsnio, taiko 
finansines pataisas, laikydamasi 
konkretiems fondams taikomų taisyklių.

Taikydama finansines pataisas, Komisija, 
deramai vadovaudamasi proporcingumo 
principu, atsižvelgia į įsisavinimo lygį ir 
išorės veiksnius, kurie taip pat lėmė tai,
kad tikslai nebuvo pasiekti.

Finansinės pataisos netaikomos, jei tikslų 
nepavyko pasiekti dėl socialinių ir 
ekonominių arba su aplinka susijusių 
veiksnių poveikio, didelių ekonomikos ar 
aplinkos sąlygų valstybėse narėse 
pasikeitimų arba dėl force majeure
priežasčių, kurios daro didelį poveikį 
atitinkamų prioritetų įgyvendinimui ir dėl 
kurių pagrįstai vėluojama juos 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu atitinkama valstybė narė įvedė 
eurą ir gauna makrofinansinę paramą iš 
Sąjungos pagal Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 407/2010,

a) jeigu atitinkama valstybė narė gauna 
paskolą iš Sąjungos pagal Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 407/2010,
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Or. en

Pakeitimas 489
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Finansinių priemonių parama 
grindžiama ex ante vertinimu, kurį atlikus 
surinkta rinkos nepakankamumo arba 
nepakankamai optimalios investavimo 
aplinkos įrodymų, taip pat apskaičiuotas 
viešųjų investicijų poreikio mastas ir 
apimtis, įskaitant remtinų finansinių 
priemonių rūšis. Toks ex ante vertinimas 
apima:
a) nepalankių sąlygų rinkoje, 
nepakankamai optimalios investavimo 
aplinkos ir investicijų poreikio analizę, 
susijusią su politikos sritims ir teminiais 
tikslais ar investavimo prioritetais, 
kuriuos ketinama svarstyti norint prisidėti 
prie konkrečių tikslų, nustatytų pagal 
prioritetus ar priemones ir remtinų 
taikant finansines priemones, siekio. Ši 
analizė grindžiama esama geros praktikos 
metodika;
b) finansinių priemonių, kurios, kaip 
manoma, turi būti remiamos Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis, 
papildomos naudos, jų suderinamumo su 
kitų formų viešaisiais intervenciniais 
veiksmais, susijusiais su ta pačia rinka, 
galimo valstybės pagalbos poveikio, 
numatomų intervencinių veiksmų ir 
priemonių rinkos iškraipymui mažinti 
proporcingumo vertinimą;
c) papildomų viešųjų ir privačiųjų 
išteklių, kurių bus galimai gauta 
naudojantis finansine priemone, 
apskaičiavimą iki galutinio gavėjo lygio 
(tikėtinas sverto poveikis), įskaitant, kai 
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tinkama, atlyginimo pirmumo tvarka 
būtinybės ir dydžio, siekiant pritraukti 
analogiškų privačiojo sektoriaus 
investuotojų išteklių, vertinimą ir (arba) 
mechanizmų, kurie bus naudojami 
poreikiui nustatyti, aprašymą;
d) valstybių narių patirties, įgytos 
praeityje įgyvendinant panašias 
priemones ir atliekant ex ante vertinimus, 
taip pat šios patirties pritaikymo ateityje 
vertinimą; minėtojo atlyginimo pirmumo 
tvarka mastą, pvz., konkurencijos 
požiūriu, arba deramai nepriklausomą 
vertinimo procesą;
e) siūlomą investavimo strategiją, 
įskaitant įgyvendinimo tvarkos, kaip 
apibrėžta 33 straipsnyje, galimybių 
nagrinėjimą, finansinius produktus, 
kuriuos ketinama siūlyti, tikslinius 
galutinius paramos gavėjus ir prireikus 
numatomą derinį su parama dotacijomis;
f) išsamų laukiamų rezultatų aprašymą ir 
informaciją apie tai, kaip naudojant 
atitinkamą finansinę priemonę būtų 
prisidėta siekiant konkrečių tikslų, 
nustatytų pagal atitinkamą prioritetą ar 
priemonę, įskaitant tokio indėlio 
rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 490
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokėjimo prašyme dėl finansinių 
priemonių, nurodytų 33 straipsnio 1 dalies 
a punkte, pateikiama ir atskirai nurodoma 
visa pagal finansinę priemonę sumokėtos 

1. Kai tai susiję su finansinėmis 
priemonėmis, nurodytomis 33 straipsnio 
1 dalies a punkte, ir finansinėmis 
priemonėmis, nurodytomis 33 straipsnio 
1 dalies b punkte, įgyvendinamomis pagal 
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paramos suma. 33 straipsnio 4 dalies a ir b punktus, 
laipsniškos tarpinių mokėjimų paraiškos 
tinkamumo finansuoti laikotarpiu 
teikiamos dėl finansinei priemonei 
sumokėtų programos įnašų laikantis šių 
sąlygų:
a) į kiekvieną 55 straipsnio 2 dalyje 
nurodytu tinkamumo finansuoti 
laikotarpiu teikiamą tarpinio mokėjimo 
paraišką įtraukta finansinei priemonei 
sumokėtų programos įnašų suma 
neviršija 25 proc. visos finansinei 
priemonei pagal atitinkamą finansavimo 
susitarimą skirtos programos įnašų 
sumos, atitinkančios išlaidas, kaip 
apibrėžta 36 straipsnio 1 dalies a, b ir d 
punktuose, kurios turėtų būti apmokėtos 
55 straipsnio 2 dalyje nurodytu 
tinkamumo finansuoti laikotarpiu. Į 
tarpinio mokėjimo paraiškas, pateiktas po 
55 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
tinkamumo finansuoti laikotarpio, 
įtraukiama visa tinkamų finansuoti 
išlaidų suma, kaip apibrėžta 
36 straipsnyje;
b) į kiekvieną a punkte nurodytą tarpinio 
mokėjimo paraišką gali būti įtraukta iki 
25 proc. visos nacionalinio bendro 
finansavimo sumos, kaip nurodyta 
33 straipsnio 8 punkte, kuri turėtų būti 
sumokėta finansinei priemonei, arba 
galutinių paramos gavėjų lygmeniu –
išlaidoms, kaip apibrėžta 36 straipsnio 
1 dalies a, b ir d punktuose, patirtoms per 
55 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
tinkamumo finansuoti laikotarpį, 
padengti;
c) vėlesnės tarpinio mokėjimo paraiškos, 
pateiktos 55 straipsnio 2 dalyje nurodytu 
tinkamumo finansuoti laikotarpiu, 
teikiamos tik tokiais atvejais:
i) antrosios tarpinio mokėjimo paraiškos 
atveju – kai ne mažiau kaip 60 proc. į 
pirmąją tarpinio mokėjimo paraišką 
įtrauktos sumos išleista kaip tinkamos 
finansuoti išlaidos, kaip apibrėžta 
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36 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose;
ii) trečiosios ir vėlesnės tarpinio mokėjimo 
paraiškos atveju – kai ne mažiau kaip 
70 proc. į ankstesnes tarpinio mokėjimo 
paraiškas įtrauktos sumos išleista kaip 
tinkamos finansuoti išlaidos, kaip 
apibrėžta 36 straipsnio 1 dalies a, b ir 
d punktuose;
d) kiekvienoje tarpinio mokėjimo 
paraiškoje, į kurią įtrauktos su 
finansinėmis priemonėmis susijusios 
išlaidos, atskirai nurodomos visa finansinei 
priemonei sumokėtų programos įnašų 
suma ir sumos, sumokėtos kaip tinkamos 
finansuoti išlaidos, kaip apibrėžta 
36 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose.
Užbaigiant programas į galutinio likučio 
mokėjimo paraišką įtraukiama visa 
tinkamų finansuoti išlaidų suma, kaip 
nurodyta 36 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 491
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jeigu suteikiama žemė arba 
nekilnojamasis turtas, vertę patikrino 
nepriklausomas kvalifikuotas ekspertas 
arba tinkamai įgaliota oficiali įstaiga ir ta 
vertė neviršija 3 dalies b punkte nustatytos 
ribos;

d) jeigu suteikiama žemė arba 
nekilnojamasis turtas, vertę atlikęs skaidrų 
ir tinkamai atliktą tyrimą patikrino 
nepriklausomas kvalifikuotas ekspertas 
arba tinkamai įgaliota oficiali įstaiga ir ta 
vertė neviršija 3 dalies b punkte nustatytos 
ribos;

Or. bg

Pagrindimas

Kai tai susiję su vertės tikrinimu, turi būti užtikrinta, kad būtų griežtai laikomasi 
nepriklausomo kvalifikuoto eksperto arba oficialios įstaigos atrankos reikalavimų. Taip 
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siekiama, kad atrankos procedūros būtų kuo skaidresnės ir kad būtų užkirstas kelias 
mėginimams piktnaudžiauti.

Pakeitimas 492
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankis; 

b) labiau išsivysčiusiems regionams –
reikalavimus atitinkančių gyventojų 
skaičius, regiono gerovė, prireikus 
atsižvelgiant į specifinę situaciją 
regionuose, kuriuose susiduriama su 
didelėmis ir nuolatinėmis gamtinėmis ar 
demografinėmis kliūtimis, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis, išsilavinimo lygis ir 
gyventojų tankis, vienam gyventojam 
tenkančios pakoreguotos grynosios 
pajamos, skirtumai regionuose (NUTS 3) 
ir demografinio pažeidžiamumo indeksas;

Or. es

Pakeitimas 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) viešosios arba joms lygiavertės 
struktūrinės išlaidos – valdžios sektoriaus 
bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas, 
nurodytas valstybių narių pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1466/9729 
rengiamose stabilumo ir konvergencijos 
programose, kuriose pateikiama jų 
vidutinio laikotarpio biudžeto strategija;

1) viešosios arba joms lygiavertės 
struktūrinės išlaidos – valdžios sektoriaus 
bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas;

Or. en
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Pakeitimas 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viešosios arba joms lygiavertės 
struktūrinės išlaidos, kurias valstybės 
narės dengia bendrai finansuodamos 
programas, bendrai finansuojamas 
struktūrinių fondų lėšomis, neįtraukiamos 
į viešąsias arba joms lygiavertes 
struktūrines išlaidas, į kurias 
atsižvelgiama pagal partnerystės 
susitarimus siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi Stabilumo ir augimo pakto 
nuostatų, kadangi tokios išlaidos sudaro 
įsipareigojimą, tiesiogiai siejamą su 
papildomumo paisymu, o tai – pagrindinis 
sanglaudos politikos principas. Taigi 
viešosioms išlaidoms, kurias valstybės 
narės dengia bendrai finansuodamos 
programas, bendrai finansuojamas
struktūrinių fondų lėšomis, neturi būti 
taikomi pagal Stabilumo ir augimo paktą 
numatyti apribojimai, nes tokios išlaidos 
skirtos konkurencingumui, augimui ir 
darbo vietų kūrimui remti;

Or. it

Pakeitimas 495
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, kurių 2007–2009 m. 
laikotarpiu BVP vienam gyventojui 
vidurkis buvo mažesnis kaip 85 proc. ES-

b) valstybių narių mažiau išsivysčiusiems 
regionams ir atokiausiems regionams, 
įskaitant papildomą finansavimą, taip pat 
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27 vidurkio tuo laikotarpiu, mažiau 
išsivysčiusiems regionams, ir atokiausiems 
regionams – 85 proc.,

vieno regiono sudaromoms valstybėms 
narėms, 2014 m. sausio 1 d. 
atitinkančioms Sanglaudos fondo 
pereinamojo laikotarpio tvarkos taikymo 
kriterijus – 85 proc.;

Or. en

Pakeitimas 496
Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybė narė gali savo iniciatyva 
paskirti vieną koordinavimo tarnybą, 
kurios atsakomybė būtų palaikyti ryšius 
su paramos gavėjais ir suinteresuotais 
piliečiams ir teikti jiems informaciją, taip 
pat megzti jų ir atitinkamų 
vadovaujančiųjų institucijų tarpusavio 
ryšius.

Or. en

Pakeitimas 497
Sari Essayah

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) atnaujina nacionalinę bendrą viešąją 
įvairiems Sąjungos fondams skirtą 
tinklavietę, kurioje visuomenei 
suprantamu būdu parodoma, kaip fondų 
asignavimai buvo naudojami ankstesniais 
metais ir, jei įmanoma, kaip juos siūloma 
naudoti einamaisiais metais; 

Or. fi
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Pakeitimas 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Nuo 2016 m. iki 2022 m. (imtinai) 
valstybės narės teikia 75 straipsnio 
1 dalyje nurodytus dokumentus dėl 
kiekvienų to laikotarpio metų.

Nuo 2016 m. iki 2025 m. (imtinai) 
valstybės narės, atsižvelgdamos į
Finansinio reglamento 59 straipsnio 
5 dalyje nurodytą terminą, teikia šioje 
dalyje nurodytus dokumentus dėl 
kiekvienų to laikotarpio metų.

Or. en

Pakeitimas 499
Andrey Kovatchev

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Sutikimo atveju valstybė narė gali dar 
kartą panaudoti atitinkamas lėšas 
laikydamasi 135 straipsnio 3 dalies 
nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 

2. ... straipsniuose1 nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
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neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

suteikiami 3 metų laikotarpiui nuo ...2.
Likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki trejų metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimai savaime pratęsiami iki šio 
reglamento peržiūros, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
______________
1 (Prašome įrašyti visų straipsnių, kuriuose 
numatyti deleguotieji aktai, numerius.)
2 OL: (Prašome įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą.)

Or. en

Pakeitimas 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Europos Parlamentas arba Taryba gali bet 
kuriuo metu panaikinti 5 straipsnio 
3 dalyje, 12 straipsnyje, 20 straipsnio 
4 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje, 
32 straipsnio 1 dalyje, 33 straipsnio 3, 4 ir 
7 dalyse, 34 straipsnio 3 dalyje, 
35 straipsnio 5 dalyje, 36 straipsnio 
4 dalyje, 54 straipsnio 1 dalyje, 
58 straipsnyje, 112 straipsnio 2 dalyje, 
114 straipsnio 8 dalyje, 114 straipsnio 
9 dalyje, 116 straipsnio 1 dalyje, 
117 straipsnio 1 dalyje, 132 straipsnio 
4 dalyje, 136 straipsnio 6 dalyje ir 
141 straipsnyje nurodytus įgaliojimus 
priimti deleguotuosius aktus.

Europos Parlamentas arba Taryba gali bet 
kada atšaukti 20 straipsnio 4 dalyje, 32 
straipsnio 10 dalyje, 33 straipsnio 4 dalyje, 
34 straipsnio 5 dalyje, 36 straipsnio 
4 dalyje, 58 straipsnyje ir 136 straipsnio 
6 dalyje nurodytus deleguotuosius 
įgaliojimus.

Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo Sprendimu panaikinti įgaliojimus 
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotieji aktai įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba neišreiškia prieštaravimų arba jeigu 
dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.

Pagal 20 straipsnio 4 dalį, 32 straipsnio 
10 dalį, 33 straipsnio 4 dalį, 34 straipsnio 
5 dalį, 36 straipsnio 4 dalį, 58 straipsnį ir 
136 straipsnio 6 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 ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuoseklumas ir derėjimas su Sąjungos 2. Derėjimas su Sąjungos ekonomikos 
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ekonomikos valdysena strategija, Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartija ir socialine politika

Or. fr

Pakeitimas 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ypač teikia pirmenybę
augimą skatinančioms išlaidoms, įskaitant 
išlaidas švietimui, moksliniams tyrimams, 
inovacijoms ir energijos vartojimo 
efektyvumui, ir išlaidoms, kuriomis 
siekiama sudaryti MVĮ palankesnes 
sąlygas gauti finansavimą bei užtikrinti 
aplinkos tvarumą, gamtos išteklių ir
klimato kaitos valdymą, taip pat garantuoti 
tokių išlaidų efektyvumą. Jos taip pat 
siekia išlaikyti arba didinti įdarbinimo 
tarnybų veiklos ir aktyvios darbo rinkos 
politikos aprėptį bei veiksmingumą ir 
daugiau dėmesio skirti jaunimo nedarbui.

1. Valstybės narės skiria dėmesio augimą 
skatinančių išlaidų rėmimui, įskaitant 
išlaidas švietimui, moksliniams tyrimams, 
inovacijoms ir energijos vartojimo 
efektyvumui, ir išlaidoms, kuriomis 
siekiama sudaryti MVĮ ir asociacijoms 
palankesnes sąlygas gauti finansavimą bei 
užtikrinti socialinį ir aplinkos tvarumą, 
gamtos išteklių, klimato kaitos valdymą ir 
kovos su atskirtimi ir diskriminacija 
politiką, taip pat garantuoti, kad tokios 
išlaidos būtų efektyvios, vadovaujantis 
Sąjungos ekonomikos strategija ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija. Jos taip pat siekia išlaikyti arba 
didinti socialinės politikos, įdarbinimo 
tarnybų veiklos ir darbo rinkos politikos 
aprėptį bei veiksmingumą ir daugiau 
dėmesio skirti pirmiausia jaunimo 
nedarbui.

Or. fr

Pakeitimas 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 skirsnio 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdamos partnerystės sutartis 
valstybės narės BSP fondų lėšas 
programuoja atsižvelgdamos į naujausias 
konkrečiai šaliai skirtas atitinkamas 
rekomendacijas, paskelbtas Tarybos pagal
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
121 straipsnio 2 dalį ir 148 straipsnio 
4 dalį, ir atlikdamos savo atitinkamą 
vaidmenį ir prievoles. Valstybės narės taip 
pat atsižvelgia į Stabilumo ir augimo 
paktu pagrįstas Tarybos rekomendacijas 
ir ekonominio koregavimo programas.
Kiekviena valstybė narė savo partnerystės 
sutartyje pagal šio reglamento 14 straipsnio 
a dalies i punktą išdėsto, kaip įvairūs 
Sąjungos ir nacionalinio finansavimo 
šaltiniai bus panaudoti sprendžiant 
konkrečiai šaliai skirtose atitinkamose 
rekomendacijose nustatytus uždavinius ir 
siekiant nacionalinėse reformų programose 
išdėstytų tikslų, glaudžiai konsultuojantis 
su atsakingomis regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis.

2. Rengdamos partnerystės sutartis 
valstybės narės BSP fondų lėšas 
programuoja atsižvelgdamos į Sutarties 
174 straipsnyje išdėstytus tikslus. 
Kiekviena valstybė narė savo partnerystės 
sutartyje pagal šio reglamento 14 straipsnio 
a dalies i punktą išdėsto, kaip įvairūs 
Sąjungos ir nacionalinio finansavimo 
šaltiniai bus panaudoti sprendžiant 
konkrečiai šaliai skirtose atitinkamose 
rekomendacijose nustatytus uždavinius ir 
siekiant nacionalinėse reformų programose 
išdėstytų tikslų, glaudžiai konsultuojantis 
su atsakingomis regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis.

Or. fr

Pakeitimas 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 skirsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Turėtų būti skatinamas tvarus 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
valdymas, pirmiausia atokiausiuose 
regionuose.

Or. fr



AM\941563LT.doc 75/76 PE514.636v02-00

LT

Pakeitimas 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tinkamai pagrįstais atvejais, pvz., 
valstybėje narėje ar regione labai 
pasikeitus ekonominėms, aplinkos ir 
darbo rinkos sąlygoms, šalia pakeitimų, 
padarytų atlikus konkrečiam prioritetui 
skirtų asignavimų pakeitimus, valstybė 
narė gali pasiūlyti peržiūrėti gaires ir 
tikslus vadovaudamasi šio reglamento 
26 straipsniu.

Or. en

Pakeitimas 508
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 dalies 2.1 punkto 1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybė narė ir vadovaujančioji 
institucija užtikrina, kad informacija apie 
Sąjungos fondų veiklą valstybėje narėje, 
įskaitant planuojamą įgyvendinti 
strategiją, veiksmų programą, projektų 
sąrašą ir trumpus veiklos ir projektų 
aprašymus bei biudžetą, taip pat nuorodas 
į paramos gavėjų informacines interneto 
svetaines, kuriose turėtų būtų pateiktas 
aiškus projekto, kuriam teikiama parama, 
aprašymas, būtų skaidriai ir centralizuotai 
prieinama vienoje tinklavietėje.

Or. fi
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Pakeitimas 509
Andrey Kovatchev

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 dalies 2.1 punkto 3 punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos informacijos centrus, taip pat 
Komisijos atstovybes valstybėse narėse;

b) Europos informacijos centrus, taip pat 
Komisijos atstovybes ir Europos 
Parlamento informacijos biurus
valstybėse narėse ir, esant galimybių, kitus 
tinkamus informacijos tinklus;

Or. en

Pakeitimas 510
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galimiems paramos gavėjams ir 
paramos gavėjams skirtos informavimo 
priemonės

3. Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas (lingvistinis teksto suomių 
kalba pakeitimas).

Or. fi


