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Pakeitimas 1
Riikka Pakarinen
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jei reikia, planuojamas integruotas 
miestų, kaimų ir pakrančių bei vietovių, 
kurioms būdingi specifiniai teritoriniai 
ypatumai, teritorinio vystymosi metodas, 
visų pirma įgyvendinimo susitarimai 
pagal Reglamento (ES) Nr. .../2012 [BNR] 
28 ir 29 straipsnius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2
Riikka Pakarinen
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punkto įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarka, kuria užtikrinamas veiksmingas 
fondų paramos įgyvendinimas, taip pat:

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3
Riikka Pakarinen
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) veiklos rezultatų planas pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/2012 19 
straipsnio 1 dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4
Riikka Pakarinen
ALDE frakcijos vardu
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 101 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas. Moksliniai tyrimai, inovacijos

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS

Moksliniai tyrimai, inovacijos

Asmenys Naujai pastatytuose arba 
įrengtuose mokslinių 
tyrimų infrastruktūrose 
dirbančių mokslinių 
tyrimų ir plėtros 
darbuotojų / tyrinėtojų 
skaičius

Įmonės Įmonių, 
bendradarbiaujančių su 
mokslinių tyrimų 
institucijomis skaičius

Visos darbo 
dienos 
ekvivalentai

Remiamose įmonėse 
mokslinių tyrimų ir 
plėtros darbuotojams ir
tyrinėtojams sukurtų 
darbo vietų skaičius

EUR Privačiosios investicijos, 
atitinkančios viešąją 
paramą inovacijoms arba 
MTTP projektams
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Įmonės Įmonių, remiant 
inovacijas arba MTTP 
projektus rinkai 
pateikusių naujų arba iš 
esmės atnaujintų 
produktų, skaičius 

Įmonės Įmonių, remiant 
inovacijas arba MTTP 
projektus rinkai 
pateikusių naujų arba iš 
esmės atnaujintų
produktų, skaičius 

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS

Moksliniai tyrimai, inovacijos

Išbraukta.
Išbraukta.
Visos darbo 
dienos 
ekvivalentai

Naujų mokslininkų 
skaičius remiamose 
įmonėse

Visos darbo 
dienos 
ekvivalentai

Mokslininkų, dirbančių 
pagerintos 
infrastruktūros mokslinių 
tyrimų įstaigose, skaičius

Įmonės Įmonių, 
bendradarbiaujančių su 
mokslinių tyrimų 
institucijomis skaičius

EUR Privačiosios investicijos, 
atitinkančios viešąją 
paramą inovacijoms arba 
MTTP projektams

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

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

Or. en
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Pakeitimas 5
Riikka Pakarinen
ALDE frakcijos vardu
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 102 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas. Energetika ir klimato kaita

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS
Energetika ir klimato kaita

Atsinaujinantieji energijos šaltiniai Megavatai Papildomas 
atsinaujinančiosios 
energijos gamybos 
pajėgumas

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

kWh / metus Mažesnis pirminis 
energijos suvartojimas 
viešuosiuose pastatuose

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

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
mažinimas

CO2 
ekvivalento 
tonos

Numatytas mažesnis 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis CO2
ekvivalentais

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS

Energetika ir klimato kaita
Atsinaujinantieji energijos šaltiniai Megavatai Papildomas 

atsinaujinančiosios 
energijos gamybos 
pajėgumas

Energijos vartojimo efektyvumas Namų ūkiai Geresnio energijos 
vartojimo klasei 
priskiriamų namų ūkių 
skaičius
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kWh / metus Mažesnis metinis pirminis 
energijos suvartojimas 
viešuosiuose pastatuose

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

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
mažinimas

CO2 
ekvivalento 
tonos

Numatytas metinis 
mažesnis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis 

Or. en

Pakeitimas 6
Riikka Pakarinen
ALDE frakcijos vardu
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 103 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas. Socialinė infrastruktūra

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS
Socialinė infrastruktūra

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

Sveikata Asmenys Remiamų sveikatos 
paslaugų pajėgumas

Gyvenamieji namai Namų ūkiai Namų ūkių, kurie 
naudojasi pagerintomis 
gyvenimo sąlygomis, 
skaičius

Turizmas Apsilankymai Apsilankymų remiamuose 
atrakcionuose skaičius 

Kultūros paveldas Apsilankymai Apsilankymų remiamose 
vietose skaičius

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS
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Socialinė infrastruktūra
Vaikų priežiūra ir švietimas Asmenys Remiamos vaikų 

priežiūros arba švietimo 
infrastruktūros pajėgumas

Sveikata Asmenys Gyventojų, kurie gali 
naudotis geresnėmis
sveikatos paslaugomis, 
skaičius

Išbraukta.
Išbraukta.
Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 7
Riikka Pakarinen
ALDE frakcijos vardu
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 103 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas. Miestų plėtra

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS

Miestų plėtra
Asmenys Sričių, kuriose taikoma 

integruota miestų plėtros 
strategija, gyventojų 
skaičius

Kvadratiniai 
metrai

Naujos atviros erdvės 
miestų srityse

Kvadratiniai 
metrai

Nauji viešieji arba 
komerciniai pastatai miesto
vietovėse

Kvadratiniai 
metrai

Nauji gyvenamieji namai
miestų vietovėse

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS

Miestų plėtros konkretūs rodikliai
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Asmenys Sričių, kuriose taikoma 
integruota miestų plėtros 
strategija, gyventojų 
skaičius

Kvadratiniai 
metrai

Atviros erdvės, sukurtos 
arba atkurtos miestų 
vietovėse

Kvadratiniai 
metrai

Viešieji arba komerciniai 
pastatai, pastatyti arba 
renovuoti miestų vietovėse

Būstai Rekonstruoti būstai miestų 
vietovėse

Or. en


