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Pakeitimas 1
Victor Boştinaru
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 5 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) reikėtų priminti, kad tuo atveju, jei 
dėl priemonių, grindžiamų Sutarties 192 
straipsnio 1 dalimi, kyla išlaidų, kurios 
laikomos neproporcingai didelėmis 
valstybės narės valdžios institucijoms ir 
pagal 192 straipsnio 5 dalį teikiama 
finansinė Sanglaudos fondo parama, vis 
tiek taikomas principas „teršėjas moka“; 

Or. en

Pakeitimas 2
Victor Boştinaru
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 12 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant atsižvelgti į specialius 
Sanglaudos fondo poreikius ir į strategiją 
„Europa 2020“, pagal kurią sanglaudos 
politika turėtų remti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą, būtina nustatyti 
investavimo prioritetus pagal Reglamente 
(ES) Nr. [...]/2012 [BNR] nustatytas 
teminių tikslų sritis;

(6) siekiant atsižvelgti į specialius 
Sanglaudos fondo poreikius ir į strategiją 
„Europa 2020“, pagal kurią sanglaudos 
politika turėtų remti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą, būtina nustatyti 
investavimo prioritetus pagal Reglamente 
(ES) Nr. [...]/2013 [BNR] nustatytas 
teminių tikslų sritis. Šiuose investavimo 
prioritetuose turėtų būti išdėstomi išsamūs 
tikslai, kurie nėra tarpusavyje 
nesuderinami ir prie kurių įgyvendinimo 
prisideda Sanglaudos fondas. Šiais 
investavimo prioritetais reikėtų remtis 
apibrėžiant konkrečius veiklos programų 
tikslus, kuriais atsižvelgiama į programos 
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teritorijos poreikius ir ypatybes. Siekiant 
padidinti lankstumą ir sumažinti 
administracinę naštą numatant bendro 
įgyvendinimo galimybę, turėtų būti 
suderinti ERPF ir Sanglaudos fondo 
investavimo prioritetai pagal atitinkamus 
teminius tikslus;  

Or. en

Pakeitimas 3
Victor Boştinaru
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 32 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) aplinkos apsaugą ir išteklių 
veiksmingumo skatinimą:

c) aplinkos išlaikymą ir apsaugą ir išteklių 
naudojimo veiksmingumo skatinimą:

Or. en

Pakeitimas 4
Victor Boştinaru
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) institucinių pajėgumų stiprinimą ir 
veiksmingą viešąjį administravimą, 
stiprinant su Sanglaudos fondo 
įgyvendinimu susijusių viešojo 
administravimo įstaigų ir viešųjų tarnybų 
institucinius pajėgumus ir veiksmingumą.

e) valdžios institucijų ir suinteresuotųjų 
subjektų institucinių pajėgumų stiprinimą 
ir veiksmingą viešąjį administravimą, 
stiprinant su Sanglaudos fondo 
įgyvendinimu susijusių viešojo 
administravimo įstaigų ir viešųjų tarnybų 
institucinius pajėgumus ir veiksmingumą.

Or. en
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Pakeitimas 5
Victor Boştinaru
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo antros antraštės antros paantraštės antra eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS

kWh per 
metus

Pirminės energijos 
vartojimo viešuosiuose 
pastatuose mažėjimas

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS

kWh per 
metus

Mažesnis metinis pirminis 
energijos suvartojimas 
viešuosiuose pastatuose

Or. en

Pakeitimas 6
Victor Boştinaru
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 51 pakeitimą

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo antros antraštės antros paantraštė trečia paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimas

CO2 
ekvivalento 
tonos

Numatytas mažesnis 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis 
CO2 ekvivalentais

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimas

CO2 
ekvivalento 
tonos

Numatytas mažesnis 
metinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis
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Or. en


