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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 
Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0615),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
177 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0335/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 15 d. Audito Rūmų nuomonę1,

– atsižvelgdamas į [...] Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į [...] Regionų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Biudžeto 
kontrolės komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių 
reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komiteto, Žuvininkystės komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto ir Moterų 
teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0335/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmos antraštinės dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO, kuriuo nustatomos 
Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje,
bendros nuostatos ir Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui 
ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos, ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO, kuriuo nustatomos 
Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui 
taikytinos bendrosios nuostatos, ir 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006

Or. en

Pakeitimas 2

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 

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų, atsižvelgdama į savo 
institucinę, teisinę ir finansinę sistemą,
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 
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suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai;

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;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis 4 pakeitimu reikia stiprinti daugiapakopio valdymo ir partnerystės principus, nes 
tai yra išankstinė veiksmingo Sąjungos tikslų nustatymo ir įgyvendinimo sąlyga.

Pakeitimas 3

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) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį išlaikyti, apsaugoti ir 
gerinti aplinką, kaip nurodyta Sutarties 11 
ir 191 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;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 8 ir 9 straipsnių pakeitimais.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisija deleguotuoju aktu turėtų 
patvirtinti Bendrą strateginę programą, 
kurioje pagal Sąjungos tikslus nustatomi 
pagrindiniai BSP fondų veiksmai, kad 
valstybėms narėms ir regionams būtų 
nurodyta aiškesnė strateginė
programavimo kryptis. Bendra strategine 
programa turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos koordinuoti Sąjungos intervenciją 
pagal BSP fondus ir kitas susijusias 
Sąjungos politikos sritis, ir priemones 
sektorių ir teritoriniu lygmenimis;

(14) Pagal Bendrą strateginę programą
investavimo prioritetai koordinuojami ir 
balansuojami su BSP fondų teminiais 
tikslais, išdėstytais šiame reglamente, kad
būtų galima pasiekti Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
tikslų ir uždavinių. Bendros strateginės 
programos tikslas yra valstybėms narėms 
ir regionams nurodyti aiškesnę strateginę
programavimo kryptį. Bendra strategine 
programa turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos koordinuoti Sąjungos intervenciją 
pagal BSP fondus ir kitas susijusias 
Sąjungos politikos sritis, ir priemones 
sektorių ir teritoriniu lygmenimis; Bendra 
strateginė programa išdėstyta priede.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 10–12 straipsniais.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta
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 ir 
Komisija, turėtų parengti partnerystės 
sutartį. Partnerystės sutartimi Bendroje 
strateginėje programoje nustatytos 
sudedamosios dalys turėtų būti priderintos 
prie nacionalinių sąlygų, nustatyti tvirti 
įsipareigojimai BSP fondų programomis 
siekti Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
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integracinio augimo strategijos tikslų ir 
išdėstyti tvarkos nuostatas, kad būtų 
galima užtikrinti veiksmingą ir našų BSP 
fondų paramos įgyvendinimą;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 12 straipsnio pakeitimu ir šios konstatuojamosios dalies formuluotė suvienodinta 
su 14 straipsnio d ir e punktų formuluotėmis. 

Pakeitimas 6

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 
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;

(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 
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 BSP fondų 
paramos įgyvendinimo veiksmingumu ir 
daro jam poveikį ir jei jų taikymo sritis 
neperžengia reglamentavimo sistemos, 
taikomos atitinkamose Sąjungos politikos 
srityse, ribų. Komisija, atlikdama 
partnerystės sutarties ir programų 
vertinimą, turėtų įvertinti valstybių narių 
pateiktą informaciją dėl ex ante sąlygų 
atitikimo. Neįvykdžius ex ante sąlygos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai, 
atsižvelgiant į konkrečiam fondui 
taikomas taisykles, sustabdyti mokėjimus 
programai;

Or. en
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Pagrindimas

Suderinta su 17 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 7

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 sustabdyti mokėjimus programai 
arba programavimo laikotarpio pabaigoje 
pritaikyti finansines pataisas, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos biudžetas nebūtų 
naudojamas išlaidžiai arba 
neveiksmingai;

(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.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 18 straipsnio pakeitimu.
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Pakeitimas 8

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 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;

(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.
Siekiant atitikti ekonomikos valdysenos
sąlygas, iš Augimo ir stabilumo pakto 
kylančios sąlygos turėtų būti taikomos 
Bendros strateginės programos fondams. 
Šis procesas turi būti laipsniškas ir 
prasidėti nuo partnerystės sutarties ir 
programų keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 21 straipsnio pakeitimu. Turėtų būti ir toliau taikomos Augimo ir stabilumo 
pakte nustatytos sąlygos.
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Pakeitimas 9

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

Pagrindimas

Suderinta su 4 straipsnio 4 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 10

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
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Pagrindimas

Suderinta su 18 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 11

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, tvirtinama 
Bendra strateginė programa 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 
atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 
ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
keitimosi informacija apie veiksmus 
sąlygos, tinkamos audito sekos tvarka, 
nacionalinio audito sąlygos, valdančiųjų ir 

(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: vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimo vietovės ir gyventojų 
skaičiaus apibrėžtys, išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių (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 
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 
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tvirtinančiųjų institucijų akreditavimo 
kriterijai, bendrai priimtinos duomenų 
laikmenos 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;

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

Pagrindimas

Suderinta su pakeitimais, susijusiais su įgaliojimų perdavimu – žr. 12, 18 ir 32 straipsnius.

Pakeitimas 12

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 
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 

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai įgyvendinimo aktais dėl visų 
BSP fondų priimti sprendimus, kuriais 
patvirtinamos partnerystės sutartys, 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 
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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;

didelės apimties projektų, sprendimus dėl 
bendrų veiksmų planų, sprendimus 
sustabdyti mokėjimus ir sprendimus dėl 
finansinių pataisų;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su pakeitimais, susijusiais su įgyvendinimo aktais – žr. 18 ir 21 straipsnius.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos bendros 
taisyklės, taikomos Europos regioninės 
plėtros fondui (ERPF), Europos 
socialiniam fondui (ESF), Sanglaudos 
fondui (SF), Europos žemės ūkio fondui 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF), 
kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje (toliau – BSP
fondai). Jame taip pat išdėstomos 
nuostatos, kurios yra reikalingos siekiant 
užtikrinti BSP fondų veiksmingumą, 
koordinavimą tarpusavyje ir su kitomis 
Sąjungos priemonėmis.

Šiuo reglamentu nustatomos bendros 
taisyklės, taikomos Europos regioninės 
plėtros fondui (ERPF), Europos 
socialiniam fondui (ESF), Sanglaudos 
fondui (SF), Europos žemės ūkio fondui 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF) 
(toliau – fondai, kuriems taikomas 
Bendrųjų nuostatų reglamentas (BNR)). 
Jame taip pat išdėstomos nuostatos, kurios 
yra reikalingos siekiant užtikrinti BSP 
fondų veiksmingumą, koordinavimą 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos 
priemonėmis.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jei 
jis bus priimtas, reikės atitinkamai pakeisti 
visą tekstą.)

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį reglamentą, BSP fondų 
remiamoms finansinėms priemonėms 
taikomos Finansiniame reglamente 
nustatytos finansinių priemonių 
apibrėžtys, išskyrus tuos atvejus, kai šiame 
reglamente nustatyta kitaip.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys: Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys:

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Bendra strateginė programa –
dokumentas, kuriuo pagal Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslus ir uždavinius nustatomi 
pagrindiniai BSP fondų veiksmai:
kiekvienam teminiam tikslui nustatomi 
pagrindiniai kiekvieno BSP fondo lėšomis 
remtini veiksmai ir BSP fondų 
programavimo nuoseklumo ir atitikties 
valstybių narių ir Sąjungos ekonomikos ir 

(2) Bendra strateginė programa –
programa, pagal kurią koordinuojami ir 
balansuojami investavimo prioritetai, kad 
būtų galima pasiekti Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
tikslus ir uždavinius, kiekvienam teminiam 
tikslui nustatant BSP fondų programavimo 
nuoseklumo ir atitikties valstybių narių ir 
Sąjungos ekonomikos ir užimtumo 
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užimtumo politikai užtikrinimo priemonės; politikai užtikrinimo priemones;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime reaguojama į būtinybę nustatyti nuoseklesnę BSP apibrėžtį, kuri būtų 
naudojama visame reglamente.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Finansinės priemonės – jei 
nenurodyta kitaip, finansinės priemonės, 
kaip apibrėžta Finansiniame reglamente;

Or. en

Pagrindimas

Įtraukiant finansinių priemonių apibrėžtį į apibrėžčių sąrašą šiuo pakeitimu paaiškinama 
straipsnio struktūra.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) MVĮ – labai mažos, mažosios arba 
vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB arba 
vėlesnėse jos versijose su pakeitimais;

(22) MVĮ – labai mažos, mažosios arba 
vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į dinamiškų nuorodų taisyklę, antroji 22 apibrėžties dalis nėra svarbi. 
(Dinamiška nuoroda – visada laikoma, kad nuostata, į kurią pateikiama nuoroda, yra 
nuostata su pakeitimais, jei jie buvo daryti.)
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės ir jų tam tikslui 
paskirtos institucijos atsako už programų 
įgyvendinimą ir vykdo savo užduotis pagal 
šį reglamentą ir konkretiems fondams 
taikomas taisykles atitinkamu teritoriniu 
lygmeniu, paisydamos institucinės, 
teisinės ir finansinės valstybės narės 
sistemos ir laikydamosi šio reglamento ir 
konkretiems fondams taikomų taisyklių.

4. Valstybės narės atitinkamu teritoriniu 
lygmeniu, paisydamos institucinės, 
teisinės ir finansinės valstybės narės 
sistemos ir laikydamosi šio reglamento ir 
konkretiems fondams taikomų taisyklių, ir
jų tam tikslui paskirtos institucijos atsako 
už programų įgyvendinimą ir vykdo savo 
užduotis pagal šį reglamentą ir konkretiems 
fondams taikomas taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Reikia stiprinti daugiapakopio valdymo ir partnerystės principus, nes tai yra išankstinė 
veiksmingo Sąjungos tikslų nustatymo ir įgyvendinimo sąlyga.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl kiekvienos partnerystės sutarties ir 
kiekvienos programos valstybė narė 
užmezga partnerystės ryšius su šiais 
partneriais:

1. Dėl kiekvienos partnerystės sutarties ir 
kiekvienos programos valstybė narė, kaip 
apibrėžta 4 straipsnio 4 dalyje, užmezga 
partnerystės ryšius su kompetentingomis 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis.
Valstybės narės bendradarbiauja su šiais 
partneriais:

Or. en

Pagrindimas

Reikia ne tik stiprinti daugiapakopio valdymo ir partnerystės principus, bet ir turėti aiškią 
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partnerių ir to, kaip jie dalyvaus politikos procese, apibrėžtį. Šis pakeitimas rodo EP poziciją, 
pagal kurią vietos ir regioninės valdžios institucijos turi turėti visapusišką galimybę 
struktūriškai ir sistemiškai dalyvauti rengiant partnerystės sutartis ir visuose sanglaudos 
politikos įgyvendinimo etapuose.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kompetentingomis regioninėmis, 
vietos, miesto ir kitomis valdžios 
institucijomis,

(a) kitomis nei pirmoje pastraipoje 
nurodytomis valdžios institucijomis;

Or. en

Pagrindimas

Reikia ne tik stiprinti daugiapakopio valdymo ir partnerystės principus, bet ir turėti aiškią 
partnerių ir to, kaip jie dalyvaus politikos procese, apibrėžtį.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BSP fondų tikslų siekiama atsižvelgiant į 
tvarų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą 
siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, kaip 
nurodyta Sutarties 11 straipsnyje, 
atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“.

BSP fondų tikslų siekiama atsižvelgiant į 
tvarų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą 
siekį išlaikyti, apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 
191 straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu padidinamas teksto nuoseklumas ir papildoma nuoroda į Sutartį suderinant 
straipsnio tekstą su Sutartyje naudojama formuluote.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) aplinkosauga ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo skatinimas;

(6) aplinkos išlaikymo ir apsaugos ir
išteklių naudojimo veiksmingumo 
skatinimas;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu padidinamas teksto nuoseklumas suderinant straipsnio tekstą su Sutartyje 
naudojama formuluote.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima skatinti darnų, 
subalansuotą ir tvarų Sąjungos vystymąsi, 
Bendra strategine programa pagal
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslus ir uždavinius
nustatomi BSP fondų pagrindiniai 
veiksmai.

Kad būtų galima skatinti darnų, 
subalansuotą ir tvarų Sąjungos vystymąsi ir 
pasiekti Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslus ir 
uždavinius, pagal Bendrą strateginę 
programą investavimo prioritetai 
koordinuojami ir balansuojami su 
9 straipsnyje išdėstytais teminiais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis BSP tikslas turėtų būti užtikrinti investavimo prioritetų koordinavimą ir 
balansavimą.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pagal kiekvieną teminį tikslą 
nustatomi kiekvieno BSP fondo remtini 
pagrindiniai veiksmai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kiekvieno BSP fondo 
bendradarbiavimo veiklos prioritetinės 
sritys, kai tinkama, atsižvelgiant į 
makroregionines ir jūrų baseinų strategijas;

(d) kiekvieno BSP fondo teritorinio
bendradarbiavimo veiklos prioritetinės 
sritys, atsižvelgiant į makroregionines ir 
jūrų baseinų strategijas, kai valstybės narės 
ir regionai dalyvauja įgyvendinant šias 
strategijas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas bendradarbiavimo veiklos pobūdis, be to, juo siekiama padidinti 
makroregioninių ir jūrų baseinų strategijų vaidmenį jas įgyvendinant dalyvaujančiose 
valstybėse narėse ir regionuose. 

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotąjį aktą pagal 142 straipsnį dėl 
Bendros strateginės programos per 

Bendra strateginė programa išdėstyta 
[X] priede.
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3 mėnesius nuo šio reglamento priėmimo.

Or. en

Pagrindimas

BSP yra esminis teisėkūros procedūra priimamo akto elementas, nes ji parodo politinius 
sprendimus, susijusius su pagrindinėmis sanglaudos politikos gairėmis. Todėl ją priimti 
priimant deleguotuosius aktus nėra tinkama – ji turėtų būti priimta pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, kaip pagrindinio akto dalis, pateikiama priede.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija iš esmės 
pasikeičia, Komisija Bendrą strateginę 
programą peržiūri ir, kai tinkama, 
deleguotuoju aktu pagal 142 straipsnį 
priima atnaujintą bendrą strateginę 
programą.

Jeigu Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija iš esmės 
pasikeičia, Komisija gali pateikti 
pasiūlymą persvarstyti Bendrą strateginę 
programą arba Europos Parlamentas ir 
Taryba gali paprašyti Komisijos pateikti 
pasiūlymą šiuo klausimu.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės partnerystės sutartį 
rengia bendradarbiaudamos su 
5 straipsnyje nurodytais partneriais. 
Partnerystės sutartis rengiama 
bendradarbiaujant su Komisija.

2. Valstybės narės partnerystės sutartį 
rengia bendradarbiaudamos su 4 straipsnio 
4 dalyje ir 5 straipsnyje nurodytais 
partneriais. Partnerystės sutartis rengiama 
bendradarbiaujant su Komisija.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia suderinti 13 straipsnį su 4 straipsnio 4 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena valstybė narė savo 
partnerystės sutartį pateikia Komisijai per
3 mėnesius nuo Bendros strateginės 
programos priėmimo.

4. Kiekviena valstybė narė savo 
partnerystės sutartį pateikia Komisijai per
6 mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Reikia suderinti 13 straipsnį su 12 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) netolygumų ir vystymosi poreikių 
analizė atsižvelgiant į Bendroje 
strateginėje programoje nustatytus
teminius tikslus ir pagrindinius veiksmus, 
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
pagal Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir 
atitinkamose Tarybos rekomendacijose, 
priimtose pagal Sutarties 148 straipsnio 
4 dalį, nustatytus uždavinius;

i) netolygumų ir vystymosi poreikių 
analizė atsižvelgiant į teminius tikslus, 
Bendrą strateginę programą ir tikslus,
nustatytus konkrečiai šaliai skirtose 
rekomendacijose pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir atitinkamose 
Tarybos rekomendacijose, priimtose pagal 
Sutarties 148 straipsnio 4 dalį, nustatytus 
uždavinius;

Or. en
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) pagrindinės bendradarbiavimo 
prioritetinės sritys, atsižvelgiant, kai 
tinkama, į makroregionines ir jūrų baseinų 
strategijas;

v) pagrindinės bendradarbiavimo 
prioritetinės sritys, atsižvelgiant į 
makroregionines ir jūrų baseinų strategijas
pagal valstybės narės prioritetus, kai 
valstybės narės ir regionai dalyvauja 
įgyvendinant šias strategijas;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų padidinti fondų, kuriems taikomas BNR, indėlį valstybėse narėse ir regionuose, kurie 
dalyvauja įgyvendinant makroregionines ir jūrų baseinų strategijas.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) tvarka, kuria užtikrinamas integruotas 
BSP fondų paramos naudojimas 
teritoriniam miestų, kaimų, pakrančių ir 
žuvininkystės vietovių, taip pat vietovių, 
kurioms būdingi tam tikri teritoriniai 
ypatumai, vystymuisi, visų pirma 28, 29 ir
99 straipsnių įgyvendinimo tvarka ir, kai 
tinkama, taip pat pateikiamas miestų, 
kurie dalyvauja ERPF reglamento 
8 straipsnyje nurodytoje miestų plėtros 
programoje, sąrašas;

ii) tvarka, kuria užtikrinamas integruotas 
BSP fondų paramos naudojimas 
teritoriniam miestų, kaimų, pakrančių ir 
žuvininkystės vietovių, taip pat vietovių, 
kurioms būdingi tam tikri teritoriniai 
ypatumai, vystymuisi, visų pirma 28, 29 ir
99 straipsnių įgyvendinimo tvarka ir
funkcinių miesto vietovių nustatymo 
kriterijų sąrašas;

Or. en

Pagrindimas

Funkcinių miesto vietovių nustatymo kriterijų sąrašo tikslas – padaryti integruotos miestų 
plėtros tvarką lankstesnę.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) integruotą požiūrį tenkinant specifinius 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikius, ypač daug 
dėmesio skiriant atkreipiant marginalioms 
bendruomenėms, įskaitant, kai tinkama, 
preliminarų lėšų paskirstymą 
atitinkamiems BSP fondams;

(c) integruotą požiūrį sprendžiant regionų 
demografines problemas ir tenkinant 
specifinius geografinių vietovių, kurios yra 
labiausiai paveiktos skurdo, arba tikslinių 
grupių, kurios patiria didžiausią 
diskriminavimo arba atskirties riziką, 
poreikius, ypač daug dėmesio skiriant 
atkreipiant marginalioms bendruomenėms, 
įskaitant, kai tinkama, preliminarų lėšų 
paskirstymą atitinkamiems BSP fondams;

Or. en

Pagrindimas

Reikia spręsti regionų demografines problemas – tai viena ir pagrindinių problemų, su 
kuriomis regionai susidurs ateityje, kaip nurodyta ir dokumente „Regionai 2020“.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) ex ante sąlygų įgyvendinimo vertinimo 
santrauką ir įgyvendintinų nacionalinio ir 
regioninio lygmenų veiksmų santrauką bei 
jų įgyvendinimo grafiką tais atvejais, kai 
ex ante sąlygos neįgyvendintos;

ii) 17 straipsnyje aptariamų ex ante sąlygų 
įgyvendinimo vertinimo santrauką ir 
įgyvendintinų nacionalinio ir regioninio 
lygmenų veiksmų santrauką bei jų 
įgyvendinimo grafiką tais atvejais, kai 
ex ante sąlygos neįgyvendintos;

Or. en
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) veiksmai, kurių imtasi tam, kad rengiant 
partnerystės sutartį dalyvautų partneriai, jų 
funkcijos ir šio reglamento 46 straipsnyje 
nustatyta pažangos ataskaita;

iv) orientacinį partnerių sąrašą ir 
veiksmus, kurių imtasi tam, kad rengiant 
partnerystės sutartį dalyvautų partneriai, jų 
funkcijos ir šio reglamento 46 straipsnyje 
nustatyta pažangos ataskaita;

Or. en

Pagrindimas

Rengiant partnerystės sutartį ir pažangos ataskaitą reikia stiprinti partnerystės principus.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

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, kuriais sprendžiamos
konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose 
pagal Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir 
susijusiose Tarybos rekomendacijose, 
priimtose pagal Sutarties 148 straipsnio 
4 dalį, nurodytos problemos, kartu
atsižvelgiant į nacionalinius ir regioninius 
poreikius bei užtikrinant šių poreikių ir 
Sąjungos tikslų pusiausvyrą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad taikant Komisijos siūlomą teminių tikslų sistemą būtų atsižvelgiama į 
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konkrečius regionų vystymosi poreikius. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad šis teminis 
struktūrinių ir sanglaudos fondų programavimo metodas nebūtų taikomas pakenkiant 
integruotam vieta grindžiamam metodui, kaip anksčiau reikalavo Europos Parlamentas.

Pakeitimas 38

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 BSP fondui taikomos 
ex ante sąlygos nustatomos konkrečiam 
fondui skirtose taisyklėse. Ex ante sąlygos 
taikomos tik jei jos tiesiogiai susijusios su 
fondų, kuriems taikomas BNR, paramos 
įgyvendinimo veiksmingumu ir daro jam 
poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad būtų tiesioginis ryšys tarp siūlomų sąlygų ir sanglaudos politikos ir kad 
tos sąlygos padėtų pagerinti veiksmingumą.

Pakeitimas 39

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 pagal 4 straipsnio 4 dalį
įvertina, ar taikytinos ex ante sąlygos yra 
įvykdytos.

Or. en

Pagrindimas

Derinant su 4 straipsnio 4 dalies pakeitimu partnerystės principas turi būti stiprinamas.
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Pakeitimas 40

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

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Yra pavojus, kad veiklos lėšų rezervo sukūrimas politikus skatins nustatyti labai lengvai 
pasiekiamus tikslus tam, kad išsaugotų išteklius, ir todėl nesiimti sudėtingesnių ir sunkiau 
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įgyvendinamų projektų ir priemonių, kurie yra vertingesni.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per šią peržiūrą, remiantis 2017 ir 
2019 m. pateiktų pažangos ataskaitų 
informacija ir vertinimais, nagrinėjama, ar 
pasiekti programų įgyvendinimo orientyrai 
prioritetų lygmeniu.

2. Per šią peržiūrą, remiantis pagal 
46 straipsnį 2017 ir 2019 m. pateiktų 
pažangos ataskaitų informacija ir 
vertinimais, nagrinėjama, ar pasiekti 
programų įgyvendinimo orientyrai 
prioritetų lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.
Veiklos lėšų rezervo skirstymas

1. Jeigu per 2017 m. įgyvendinimo 
rezultatų peržiūrą paaiškėja, kad pagal 
programos prioritetą nustatyti 2016 m. 
orientyrai nepasiekti, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms pateikia 
rekomendacijas.
2. Remdamasi 2019 m. atlikta peržiūra 
Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą dėl kiekvieno BSP fondo ir 
valstybių narių programų ir prioritetų, 
kurių orientyrai pasiekti. Valstybės narės 
teikia pasiūlymą dėl veiklos lėšų rezervo 
paskirstymo tame Komisijos sprendime 
nurodytoms programoms ir prioritetams.
Komisija tvirtinta atitinkamų programų 
pakeitimus, laikydamasi 26 straipsnio 
nuostatų. Jeigu valstybė narė nepateikia 
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informacijos pagal 46 straipsnio 2 ir 
3 dalis, atitinkamoms programoms arba 
prioritetui veiklos lėšų rezervas 
neskiriamas.
3. Jeigu atlikus veiklos rezultatų peržiūrą 
paaiškėja, kad pagal prioritetą veiklos 
rezultatų plane nustatytų orientyrų 
pasiekti nepavyko, Komisija gali 
sustabdyti visus tarpinius mokėjimus 
pagal programos prioritetą arba jų dalį, 
laikydamasi konkretiems fondams 
taikomose taisyklėse nustatytos tvarkos.
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.
5. 2 dalis netaikoma Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo programoms ir 
EJRŽF reglamento V antraštinei daliai.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 18 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 straipsnis Išbraukta.
Su valstybių narių ekonomikos politikos 

koordinavimu susijusi sąlyga
1. Komisija reikalauja, kad valstybė narė 
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peržiūrėtų savo partnerystės sutartį ir 
susijusias programas bei pasiūlytų jų 
pakeitimus, jei tai būtina:
(a) norint padėti įgyvendinti atitinkamai 
valstybei narei skirtą Tarybos 
rekomendaciją, priimtą pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir (arba) 
148 straipsnio 4 dalį, arba padėti 
įgyvendinti atitinkamai valstybei narei 
skirtas priemones, nustatytas pagal 
Sutarties 136 straipsnio 1 dalį,
(b) padėti įgyvendinti atitinkamai 
valstybei narei skirtą Tarybos 
rekomendaciją, priimtą pagal Sutarties 
126 straipsnio 7 dalį,
(c) padėti įgyvendinti atitinkamai valstybei 
narei skirtą Tarybos rekomendaciją, 
priimtą pagal Reglamento (ES) 
Nr. .../2011 [dėl makroekonominių 
skirtumų prevencijos ir taisymo] 
7 straipsnio 2 dalį, jeigu tie pakeitimai 
būtini, norint padėti pašalinti 
makroekonominius skirtumus, arba
(d) norint padidinti esamų BSP fondų 
poveikį augimui ir konkurencingumui, 
kaip nurodyta 4 dalyje, jei valstybė narė 
atitinka vieną iš šių sąlygų:
i) jai teikiama Sąjungos finansinė pagalba 
pagal Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 407/2010;
ii) jai teikiama vidutinio laikotarpio
finansinė pagalba pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 332/2002;
iii) jai teikiama finansinė pagalba ESM 
paskolos forma, kaip nustatyta Europos 
stabilumo mechanizmo steigimo sutartyje.
2. Valstybė narė per vieną mėnesį pateikia 
pasiūlymą dėl partnerystės sutarties ir 
atitinkamų programų pakeitimo.
Prireikus Komisija per vieną mėnesį nuo 
pakeitimų pateikimo pateikia savo 
pastabas ir tuomet valstybė narė per vieną 
mėnesį pakartotinai pateikia pasiūlymą.
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3. Komisijai nepateikus pastabų arba 
tinkamai atsižvelgus į pateiktas pastabas, 
Komisija nedelsdama priima sprendimą 
dėl partnerystės sutarties ir atitinkamų 
programų pakeitimų patvirtinimo.
4. Nukrypstant nuo 1 dalies, jei valstybei 
narei teikiama finansinė pagalba pagal 
1 dalies d punktą ir jei ta pagalba yra 
susijusi su koregavimo programa, 
Komisija gali iš dalies keisti partnerystės 
sutartį ir programas be valstybių narių 
pasiūlymo, siekdama padidinti esamų 
BSP fondų poveikį augimui ir 
konkurencingumui. Siekdama užtikrinti 
veiksmingą partnerystės sutarties ir 
atitinkamų programų įgyvendinimą, 
Komisija dalyvauja jas valdant, kaip 
nurodyta koregavimo programoje arba 
susitarimo memorandume, pasirašytame 
su atitinkama valstybe nare.
5. Jeigu valstybė narė nesiima veiksmų 
dėl 1 dalyje nurodyto Komisijos 
reikalavimo arba nesiima tinkamų 
veiksmų per vieną mėnesį dėl 2 dalyje 
nurodytų Komisijos pastabų, Komisija 
gali per tris mėnesius nuo jos pastabų 
pateikimo įgyvendinimo aktu priimti 
sprendimą sustabdyti visus atitinkamų 
programų mokėjimus arba jų dalį.
6. Komisija įgyvendinimo aktais sustabdo 
visus atitinkamų programų mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį, 
jeigu:
(a) Taryba nusprendžia, kad valstybė narė 
nesilaiko konkrečių Tarybos nurodytų 
priemonių, kaip nustatyta Sutarties 
136 straipsnio 1 dalyje;
(b) pagal Sutarties 126 straipsnio 8 dalį 
arba 126 straipsnio 11 dalį Taryba 
nusprendžia, kad atitinkama valstybė narė 
nesiėmė efektyvių veiksmų perviršiniam 
biudžetui ištaisyti,
(c) pagal Reglamento (ES) Nr. [...]/2011 
[dėl makroekonominių skirtumų 
prevencijos ir taisymo] 8 straipsnio 3 dalį 
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Taryba nusprendžia, kad dviem atvejais iš 
eilės valstybė narė nepateikė tinkamo 
taisomųjų veiksmų plano, arba Taryba 
priima sprendimą dėl nesilaikymo, kaip 
nustatyta to reglamento 10 straipsnio 
4 dalyje,
(d) Komisija padaro išvadą, kad valstybė 
narė nesiėmė priemonių Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 407/2010 arba 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 332/2002 
nurodytai koregavimo programai 
įgyvendinti, ir todėl nusprendžia neleisti 
sumokėti tai valstybei narei skirtos 
finansinės pagalbos, arba
(e) Europos stabilumo mechanizmo 
valdyba padaro išvadą, kad dėl ESM 
finansinės pagalbos, teikiamos kaip ESM 
paskola atitinkamai valstybei narei, 
susieta sąlyga nebuvo įvykdyta ir todėl 
nusprendžia nesumokėti jai skirtos 
stabilumo paramos.
7. Nuspęsdama sustabdyti visus 
mokėjimus arba įsipareigojimų vykdymą, 
arba jų dalį, kaip atitinkamai nustatyta 
5 ir 6 dalyse, Komisija užtikrina, kad 
sustabdymas būtų proporcingas ir 
veiksmingas, atsižvelgdama į atitinkamos 
valstybės narės ekonomines ir socialines 
aplinkybes, ir užtikrindama vienodą 
požiūrį į visas valstybes nares, visų pirma 
dėl sustabdymo poveikio atitinkamos 
valstybės narės ekonomikai.
8. Komisija nedelsdama panaikina 
mokėjimų ir įsipareigojimų vykdymo 
sustabdymą, jeigu valstybė narė pateikia 
pasiūlymą dėl partnerystės sutarties ir 
atitinkamų programų keitimo, kaip 
reikalauta Komisijos, pastaroji jį 
patvirtina ir, kai taikytina:
(a) Taryba nusprendžia, kad valstybė narė 
laikosi konkrečių Tarybos nurodytų 
priemonių, kaip nustatyta Sutarties 
136 straipsnio 1 dalyje;
(b) perviršinio deficito procedūra 
sustabdoma pagal Reglamento (EB) 
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Nr. 1467/97 9 straipsnį arba Taryba pagal 
Sutarties 126 straipsnio 12 dalį nusprendė 
panaikinti sprendimą dėl perviršinio 
biudžeto buvimo;
(c) Taryba patvirtino atitinkamos 
valstybės narės pagal Reglamento (ES) 
Nr. [...] [PDP reglamentas] 8 straipsnio 
2 dalį pateiktą taisomųjų veiksmų planą 
arba perviršinio disbalanso procedūra 
sustabdoma pagal to reglamento 
10 straipsnio 5 dalį, arba Taryba pabaigė 
perviršinio disbalanso procedūrą pagal to 
reglamento 11 straipsnį;
(d) Komisija padarė išvadą, kad valstybė 
narė ėmėsi priemonių Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 407/2010 arba Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 332/2002 nurodytai 
koregavimo programai įgyvendinti, ir 
todėl nusprendžia leisti sumokėti tai 
valstybei narei skirtą finansinę pagalbą, 
arba
(e) Europos stabilumo mechanizmo 
valdyba padarė išvadą, kad dėl ESM 
finansinės pagalbos, teikiamos kaip ESM 
paskola atitinkamai valstybei narei, 
susieta sąlyga buvo įvykdyta ir todėl 
nusprendžia sumokėti jai skirtą stabilumo 
paramą.
Be to, Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, nusprendžia sustabdytus 
įsipareigojimus pakartotinai įtraukti į 
biudžetą pagal Tarybos reglamento (ES) 
Nr. [...], kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
laikotarpio daugiametė finansinė 
programa, 8 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nėra tiesioginio ryšio tarp valstybių narių regioninės politikos įgyvendinimo rezultatų ir 
makroekonominių rodiklių. Todėl siūlomos makroekonominė sąlygos yra nepriimtinos. Jei jos 
būtų taikomos, regionai būtų baudžiami už ekonominės valdysenos procedūrų nesilaikymą 
nacionaliniu lygmeniu. Taikant papildomas nuobaudas, dar labiau paaštrėtų valstybių narių, 
kurios ir taip turi makroekonominių sunkumų, problemos.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programas rengia valstybės narės arba jų 
paskirtos institucijos, bendradarbiaudamos 
su partneriais.

2. Programas rengia valstybės narės arba jų 
paskirtos institucijos, bendradarbiaudamos 
su 5 straipsnyje nurodytais partneriais.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Programos teikiamos tuo pat metu kaip 
partnerystės sutartis, išskyrus Europos 
teritorinio bendradarbiavimo programas –
šios programos teikiamos per šešis 
mėnesius nuo Bendros strateginės 
programos patvirtinimo. Prie visų 
programų pridedamas 48 straipsnyje 
nurodytas ex ante vertinimas.

3. Programos teikiamos per tris mėnesius 
nuo partnerystės sutarties patvirtinimo, 
išskyrus Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programas – šios 
programos teikiamos per devynis mėnesius 
nuo šio reglamento įsigaliojimo. Prie visų 
programų pridedamas 48 straipsnyje 
nurodytas ex ante vertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad rengiant veiksmų programas partneriams reikia duoti pakankamai 
laiko, kad jie galėtų deramai prisiimti įsipareigojimus, neįmanoma vienu metu patvirtinti ir 
partnerystės sutartį ir veiksmų programas.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybių narių pateikti prašymai iš 
dalies keisti programas tinkamai 

1. Valstybių narių pateikti prašymai iš 
dalies keisti programas tinkamai 
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pagrindžiami ir juose visų pirma 
nurodomas tikėtinas programos pakeitimų 
poveikis siekiant Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos ir 
konkrečių programos tikslų, atsižvelgiant į 
Bendrą strateginę programą ir partnerystės 
sutartį. Prašymai teikiami kartu su 
atnaujinta programa ir, kai tinkama, 
atnaujinta partnerystės sutartimi.

pagrindžiami ir juose visų pirma 
nurodomas tikėtinas programos pakeitimų 
poveikis siekiant Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos ir 
konkrečių programos tikslų, atsižvelgiant į 
Bendrą strateginę programą ir partnerystės 
sutartį. Prašymai rengiami pagal 
5 straipsnį ir teikiami kartu su atnaujinta 
programa ir, kai tinkama, atnaujinta 
partnerystės sutartimi.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. BSP fondai gali būti naudojami 
finansinėms priemonėms pagal programas 
remti, įskaitant atvejus, kai finansinės 
priemonės įgyvendinamos per fondų 
fondus, kai norima padėti pasiekti 
konkrečius prioriteto tikslus, remiantis 
ex ante vertinimu, per kurį nustatytas 
rinkos nepakankamumas, nepakankamai 
optimali investavimo aplinka arba 
investavimo poreikiai.

1. BSP fondai gali būti naudojami 
finansinėms priemonėms pagal programas 
remti, įskaitant atvejus, kai finansinės 
priemonės įgyvendinamos per fondų 
fondus, kai norima padėti pasiekti 
konkrečius prioriteto tikslus, remiantis 
ex ante vertinimu, parengtu pagal 
XX priede nustatytas taisykles, per kurį 
nustatytas rinkos nepakankamumas, 
nepakankamai optimali investavimo 
aplinka arba investavimo poreikiai.

Or. en

Pagrindimas

Ex ante vertinimas yra finansinės priemonės nustatymo pagrindas, todėl pagrindiniame akte 
reikia numatyti aiškias taisykles. Be to, šios aiškios nuostatos turi būti pateiktos reikiamu 
laiku tam, kad veikėjai galėtų pradėti rengti finansines priemones kitam laikotarpiui.
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių ex ante vertinimo,
galutiniams paramos gavėjams 
dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis, garantinio mokesčio
subsidijomis ir finansinėmis priemonėmis 
teikiamos paramos derinimo, papildomos 
konkrečios išlaidų tinkamumo finansuoti 
taisyklės bei taisyklės, kuriose nurodomos 
veiklos, kurios negalima remti naudojant 
finansines priemones, rūšys.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl 
galutiniams paramos gavėjams 
dotacijomis, palūkanų normos 
subsidijomis, garantinio mokesčio 
subsidijomis ir finansinėmis priemonėmis 
teikiamos paramos derinimo, papildomos 
konkrečios išlaidų tinkamumo finansuoti 
taisyklės bei taisyklės, kuriose nurodomos 
veiklos, kurios negalima remti naudojant 
finansines priemones, rūšys.

Or. en

Pagrindimas

Ex ante vertinimas yra finansinės priemonės nustatymo pagrindas, todėl pagrindiniame akte 
reikia numatyti aiškias taisykles. Be to, šios aiškios nuostatos turi būti pateiktos reikiamu 
laiku tam, kad veikėjai galėtų pradėti rengti finansines priemones kitam laikotarpiui.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kapitalo ištekliai, kurie finansinėms 
priemonėms grąžinami iš investicijų, arba
grąžinami ištekliai, kuriuos buvo 
įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis, 
susijusias su BSP fondų parama, 
pakartotinai panaudojami tolesnėms 
investicijoms pagal tas pačias arba kitas 
finansines priemones, laikantis programos 
arba programų tikslų.

1. Kapitalo ištekliai, kurie finansinėms 
priemonėms grąžinami iš investicijų, arba 
grąžinami ištekliai, kuriuos buvo 
įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis, 
susijusias su BSP fondų parama, 
pakartotinai panaudojami tolesnėms 
investicijoms pagal tas pačias arba kitas 
finansines priemones, laikantis teminių ir 
konkrečių programos arba programų 
tikslų.
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Or. en

Pagrindimas

Šis pagrindimo dalis tekstui lietuvių kalba netaikoma. Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad
pakartotinas išteklių naudojimas iki programos užbaigimo būtų aiškiai susietas su teminiais ir 
konkrečiais programos arba programų tikslais.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tolesnėms investicijoms pagal tas pačias 
arba kitas finansines priemones, laikantis 
programos arba programų tikslų.

(c) tolesnėms investicijoms pagal tas pačias 
arba kitas finansines priemones, laikantis 
teminių ir konkrečių programos arba 
programų tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 38 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 
priemonėms, ne trumpiau kaip 10 metų nuo 
programos užbaigimo būtų naudojami 
laikantis programos tikslų.

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, 
užtikrinančių, kad kapitalo ištekliai ir 
pelnas bei kitos pajamos arba uždarbis, 
gautas iš BSP fondų paramos finansinėms 
priemonėms, ne trumpiau kaip 10 metų nuo 
programos užbaigimo būtų naudojami 
laikantis teminių ir konkrečių programos 
tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Šis pagrindimo dalis tekstui lietuvių kalba netaikoma. Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad 
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perimtų išteklių naudojimas po programos užbaigimo būtų aiškiai susietas su teminiais ir 
konkrečiais programos tikslais.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėjimo komitetą sudaro 
vadovaujančiosios institucijos, tarpinių 
įstaigų ir partnerių atstovai. Kiekvienam 
stebėsenos komiteto nariui suteikiama 
balsavimo teisė.

1. Stebėjimo komitetą sudaro 
vadovaujančiosios institucijos, tarpinių 
įstaigų ir pagal 5 straipsnį dalyvaujančių
partnerių atstovai. Kiekvienam stebėsenos 
komiteto nariui suteikiama balsavimo teisė.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti veiksmingą stebėjimo komiteto veikimą ir sustiprinti 
atitinkamų partnerių vaidmenį.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, visi 
klausimai, turintys poveikio programos 
įgyvendinimui ir įgyvendintos taisomosios 
priemonės.

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms pagal 
17 straipsnį įvykdyti, visi klausimai, 
turintys poveikio programos įgyvendinimui 
ir įgyvendintos taisomosios priemonės.
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Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kaip prisidedama prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos, atsižvelgiant į pasirinktus 
teminius tikslus ir prioritetus bei 
nacionalinius ir regionų poreikius;

(a) kaip prisidedama prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos, atsižvelgiant į pasirinktus 
teminius tikslus ir prioritetus kartu 
atsižvelgiant į nacionalinius ir regionų 
poreikius bei užtikrinant šių poreikių ir 
Sąjungos tikslų pusiausvyrą;

Or. en

Pagrindimas

Derinant su 16 straipsnio pakeitimu ir įvertinus šios politikos indėlį į strategijos 
„Europa 2020“ tikslus, atliekant ex ante vertinimą taip pat reikia išnagrinėti, kaip buvo 
atsižvelgta į konkrečius regionų vystymosi poreikius.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ma) priemonės, kurių imtasi siekiant 
įtraukti partnerius pagal 4 straipsnio 
4 dalies ir 5 straipsnio nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos ir jas sumokėjęs paramos 
gavėjas nėra neapmokestinamasis asmuo, 
kaip nustatyta Direktyvos 2006/112/EB 
13 straipsnio 1 dalyje, o tos PVM sumos 
nėra patirtos teikiant infrastruktūrą.

(c) pridėtinės vertės mokestis. PVM sumos 
gali būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos.

Or. en

Pagrindimas

Nesusigrąžinamos PVM sumos turi būti tinkamos finansuoti norint dabartiniu krizės 
laikotarpiu paramos gavėjams ir regionams padėti pasiekti sanglaudos politikos tikslus.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gamybinė veikla nutraukiama arba 
perkeliama;

(a) gamybinė veikla nutraukiama arba 
perkeliama, išskyrus atvejus, kai veikla 
perkeliama tame pačiame regione;

Or. en

Pagrindimas

Veiklos perkėlimas tame pačiame regione turėtų būti laikomas išimtimi, nes investicija ir 
toliau teikia naudą tam regionui.



PE487.740v01-00 42/47 PR\899090LT.doc

LT

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biudžetiniai įsipareigojimai dėl veiklos 
lėšų rezervo priimami pagal Komisijos 
sprendimą, kuriuo patvirtinami 
programos pakeitimai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 18 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 proc. investicijų į ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą tikslui skiriamų 
išteklių paliekama veiklos lėšų rezerve, 
kuris paskirstomas pagal 20 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 18 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmų programą sudaro prioritetinės 
kryptys. Prioritetinė kryptis nustatoma 
vienam fondui ir, nepažeidžiant 
52 straipsnio, atitinka vieną teminį tikslą, 
ją sudaro vienas arba keli to teminio tikslo 

1. Veiksmų programą sudaro prioritetinės 
kryptys. Prioritetinė kryptis gali būti
nustatoma vienos arba kelių kategorijų 
regionams arba apimti vieną arba kelis 
papildomus skirtingų teminių tikslų ir 
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investavimo prioritetai, laikantis 
konkretiems fondams taikomų taisyklių. 
ESF atveju tinkamai pagrįstomis 
aplinkybėmis pagal vieną prioritetinę 
kryptį gali būti sujungiami skirtingų 
9 straipsnio 8, 9, 10 ir 11 dalyse nurodytų 
teminių tikslų investavimo prioritetai, 
siekiant užtikrinti, kad juos įgyvendinant 
būtų paprasčiau prisidėti prie kitų 
prioritetinių krypčių įgyvendinimo.

fondų investavimo prioritetus, laikantis 
konkretiems fondams taikomų taisyklių

Or. en

Pagrindimas

Siūloma taikyti tikrą finansavimo iš kelių fondų metodą, suteikiantį valstybėms narėms, 
regionams ir vietos valdžios institucijomis visapusišką lankstumą rengiant programas taip, 
kad būtų kuo geriau pasiekti sanglaudos politikos ir Sąjungos tikslai.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pagrindžiamas teminių tikslų ir 
atitinkamų investavimo prioritetų 
pasirinkimas, atsižvelgiant į partnerystės 
sutartį ir ex ante vertinimo rezultatus;

ii) pagrindžiamas teminių tikslų ir 
atitinkamų investavimo prioritetų 
pasirinkimas, atsižvelgiant į partnerystės 
sutartį ir ex ante vertinimo rezultatus, 
atitinkamais atvejais atsižvelgiant į 
regiono vystymosi poreikius;

Or. en

Pagrindimas

Derinant su 16 straipsnio pakeitimu svarbu užtikrinti, kad veiksmų programos indėlio į 
strategijos „Europa 2020“ tikslus strategijoje būtų atsižvelgiama į konkrečius regionų 
vystymosi poreikius.
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) miestų, kuriuose bus įgyvendinami 
integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai, 
sąrašas, preliminarūs ERPF paramos 
metiniai asignavimai tiems veiksmams, 
įskaitant miestams valdymo tikslams pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] [ERPF] 
7 straipsnio 2 dalį skiriamus išteklius ir 
preliminarius metinius ESF paramos 
asignavimus integruotiems veiksmams;

iii) orientacinis funkcinių miestų vietovių 
pagal 14 straipsnio b dalies ii pastraipoje 
nustatytus kriterijus, kuriose bus 
įgyvendinami integruoti tvarios miestų 
plėtros veiksmai, sąrašas, preliminarūs 
ERPF paramos metiniai asignavimai tiems 
veiksmams, įskaitant miestams valdymo 
tikslams pagal Reglamento (ES) Nr. 
[ERPF] 7 straipsnio 2 dalį skiriamus 
išteklius ir preliminarius metinius ESF 
paramos asignavimus integruotiems 
veiksmams;

Or. en

Pagrindimas

Reikia suteikti pakankamai laiko veiksmų programose parengti orientacinius sąrašus, 
grindžiamus partnerystės sutartyse nustatytais kriterijais. Todėl juos įtraukiant į veiksmų 
programas taikoma sąlyga, kad būtų priimtas 23 straipsnio pakeitimas, kuriuo siekiama 
sudaryti sąlygas, kad veiksmų programos būtų pateikiamos ne vėliau, kaip po trijų mėnesių 
nuo partnerystės sutarties patvirtinimo.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) kai tinkama, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūrų baseinų 
strategijas;

vi) planuojamų intervencijų indėlis į 
makroregionines ir jūrų baseinų strategijas 
kai valstybės narės ir regionai dalyvauja 
tokiose strategijose;

Or. en

Pagrindimas

Derinant su 11 straipsnio pakeitimu reikėtų padidinti fondų, kuriems taikomas BNR, indėlį 
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valstybėse narėse ir regionuose, kurie dalyvauja įgyvendinant makroregionines ir jūrų 
baseinų strategijas.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) dėl kiekvienos ex ante sąlygos, 
nustatytos pagal IV priedą, kuri iki 
parterystės sutarties ir veiksmų programos 
pateikimo nebuvo įvykdyta – veiksmai, 
skirti ex ante sąlygai įvykdyti, ir tokių 
veiksmų grafikas;

ii) dėl kiekvienos atitinkamos ex ante
sąlygos, nustatytos pagal IV priedo 
17 straipsnį , kuri iki veiksmų programos 
pateikimo nebuvo įvykdyta – veiksmai, 
kurių reikia imtis nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis, bei jų 
įgyvendinimo grafikas, siekiant užtikrinti, 
kad jos būtų įvykdytos per dvejus metus 
nuo partnerystės sutarties patvirtinimo 
arba iki 2016 m. gruodžio 31 d. (taikoma 
ankstesnė iš šių datų);

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio nuostatas reikia suderinti su 17 straipsnio nuostatomis dėl ex ante sąlygų.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies g punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) lentelė, kurioje nurodyta visa viso 
programavimo laikotarpio fondų paramos 
ir nacionalinio bendro finansavimo 
finansinių asignavimų suma pagal veiksmų 
programą ir kiekvieną prioritetinę kryptį. 
Jeigu nacionalinį bendrą finansavimą 
sudaro viešasis ir privatusis bendras 
finansavimas, lentelėje nurodomos 
preliminarios viešojo ir privačiojo 
finansavimo dalys. Joje informavimo 
tikslais nurodomas numatomas EIB 

ii) lentelė, kurioje nurodyta visa viso 
programavimo laikotarpio fondų paramos 
ir nacionalinio bendro finansavimo 
finansinių asignavimų suma pagal veiksmų 
programą ir kiekvieną prioritetinę kryptį. 
Kai prioritetinės kryptys yra susiję su 
daugiau nei viena regionų kategorija, 
lentelėje nurodomos skirtingos iš 
kiekvieno konkretaus fondo kiekvienai 
regionų kategorijai skiriamos sumos ir 
atitinkamos bendrai finansuojamos 
sumos. Kai prioritetinės kryptys apima 
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dalyvavimas; skirtingų teminių tikslų investavimo 
prioritetus, lentelėje nurodomos skirtingos 
iš konkrečių fondų kiekvienam prioritetui 
skiriamos sumos ir atitinkamos bendrai 
finansuojamos sumos. Jeigu nacionalinį 
bendrą finansavimą sudaro viešasis ir 
privatusis bendras finansavimas, lentelėje 
nurodomos preliminarios viešojo ir 
privačiojo finansavimo dalys. Joje 
informavimo tikslais nurodomas 
numatomas EIB dalyvavimas;

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslo vadovaujančiosios, 
tvirtinančiosios ir audito institucijų funkcijas 
gali vykdyti ta pati viešosios valdžios 
institucija arba įstaiga, jeigu laikomasi 
funkcijų atskyrimo principo. Tačiau veiksmų 
programų, kurioms skiriama fondų parama 
yra daugiau kaip 250 000 000 EUR, ta pati 
viešosios valdžios institucija arba įstaiga, 
kuri vykdo vadovaujančiosios institucijos 
funkcijas, negali vykdyti audito institucijos 
funkcijų.

5. Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslo vadovaujančiosios, 
tvirtinančiosios ir audito institucijų funkcijas 
gali vykdyti ta pati viešosios valdžios 
institucija arba įstaiga, jeigu laikomasi 
funkcijų atskyrimo principo. Tačiau veiksmų 
programų, kurioms skiriama fondų parama 
yra daugiau kaip 250 000 000 EUR, ta pati 
viešosios valdžios institucija arba įstaiga, 
kuri vykdo vadovaujančiosios institucijos 
funkcijas, negali vykdyti audito institucijos 
funkcijų, išskyrus atvejus, kai Komisija 
ankstesniu programavimo laikotarpiu 
padarė išvadą, kad ji gali pasikliauti 
valstybės narės audito nuomone.

Or. en

Pagrindimas

113 straipsnio 5 dalyje nurodytas reikalavimas, kad ta pati viešosios valdžios institucija arba 
įstaiga, kuri vykdo vadovaujančiosios institucijos funkcijas, negali vykdyti audito institucijos 
funkcijų, sukeltų bereikalingą pavojų tinkamai veikiančioms sistemoms ir padidintų 
administracinę naštą.
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