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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 dėl konkrečių Europos 
regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui 
nuostatų
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0611/2),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
178 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0326/2011),

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

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio ... d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos ... d. Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Biudžeto 
kontrolės komiteto, Transporto ir turizmo komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto nuomones (A7-0000/2012),

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.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Pagal Sutarties 174 straipsnį ERPF padeda 
mažinti įvairių regionų išsivystymo 
skirtumus ir atsilikimą nepalankiausias 
sąlygas turinčiuose regionuose, iš kurių 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turintiems regionams, pvz., 
saloms, pasienio bei kalnuotiems 
regionams.

paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Pagal Sutarties 174 straipsnį ERPF padeda 
mažinti įvairių regionų išsivystymo 
skirtumus ir atsilikimą nepalankiausias 
sąlygas turinčiuose regionuose, iš kurių 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti kaimo 
vietovėms, pramonės pereinamojo 
laikotarpio įtakojamoms vietovėms bei 
didelių ir nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų turintiems 
regionams, pvz., labiausiai į šiaurę 
nutolusiems regionams su ypač mažu 
apgyvendinimo tankiu ir saloms, pasienio 
bei kalnuotiems regionams.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į 174 straipsnį yra nepakankama.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos 
verslui aplinkos, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimo, aplinkos taršos, rizikos 
prevencijos, neigiamo požiūrio į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, tarpvalstybinės darbo rinkos 
integracijos, universitetų arba sveikatos 
centrų bendradarbiavimo), kartu gerinant 
bendradarbiavimo procesą, siekiant darbios 

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, atsižvelgiant į 
transporto prieinamumą ir nepakankamą 
infrastruktūrą, netinkamos verslui 
aplinkos, vietos ir regionų administracinių 
institucijų tinklų trūkumo, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ir informacinių bei 
ryšio technologijų perėmimo, aplinkos 
taršos, rizikos prevencijos, neigiamo 
požiūrio į kaimyninės šalies piliečius) ir 
išnaudoti nepanaudotas pasienio srities 
galimybes (tarpvalstybinių mokslinių 
tyrimų ir inovacijų infrastruktūros ir 
branduolių kūrimo, tarpvalstybinės darbo 
rinkos integracijos, universitetų arba 
sveikatos centrų bendradarbiavimo bei 
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Sąjungos plėtros. Vykdant tarpvalstybinę 
Šiaurės Airijos ir Airijos pasienio grafysčių 
taikos ir susitaikymo programą, ERPF 
parama taip pat skiriama susijusių regionų 
socialiniam ir ekonominiam stabilumui 
užtikrinti, pirmiausia remiant 
bendruomenių sanglaudą skatinančius 
veiksmus.

bendro tarpvalstybinių visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugų vystymo), 
kartu gerinant bendradarbiavimo procesą, 
siekiant darbios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

Or. en

Pagrindimas

Remti pagrindines infrastruktūras yra būtina, ypač atsižvelgiant į tokių investicijų svarbą 
tarpvalstybinėms veiksmų programoms. Bendradarbiavimo programomis galima toliau siekti 
šių tikslų, kartu nepamirštant fakto, kad parlamentas paprašė geriau koordinuoti TEN 
projektus, ypač susijusius su transportu, energetika ir tarpvalstybine infrastruktūra [A7-
0222/2011]. Galimybių stiprinti bendras tarpvalstybines paslaugas svarba didės Europos 
pasienio regionuose, o vienas iš tai skatinančių veiksnių yra demografinis nuosmukis šiuose 
regionuose.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sąjungos regionams būtų naudinga 
parengti ERPF paramos išorės politikos 
priemonėms, tokioms kaip EKP ir PNPP, 
organizavimo tvarką, įskaitant atvejus, kai 
išorės bendradarbiavimo programų 
patvirtinti negalima arba jos turi būti 
nutrauktos.

(13) Sąjungos regionams būtų naudinga 
parengti ERPF paramos išorės politikos 
priemonėms, tokioms kaip EKP ir PNPP, 
organizavimo tvarką, įskaitant atvejus, kai 
išorės bendradarbiavimo programų 
patvirtinti negalima arba jos turi būti 
nutrauktos. Komisija turėtų užtikrinti, kad 
tokia organizavimo tvarka prisidės prie 
geresnio funkcionavimo, realaus 
koordinavimo ir pačios Komisijos 
organizacinės struktūros sąveikos 
sustiprinimo, o taip pat Sąjungos išorės 
bei vidaus politikos priemonių sąveikos 
sustiprinimo, siekiant geriausių politinių 
rezultatų, sudarant sąlygas šioms 
priemonėms papildyti vienai kitą.
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Or. en

Pagrindimas

Sąjungos regionams būtų naudinga parengti ERPF paramos išorės politikos priemonėms, 
tokioms kaip EKP ir PNPP, organizavimo tvarką, įskaitant atvejus, kai išorės 
bendradarbiavimo programų patvirtinti negalima arba jos turi būti nutrauktos. Komisija 
turėtų užtikrinti, kad tokia organizavimo tvarka sustiprintų Sąjungos išorės bei vidaus 
politikos priemonių organizacinės struktūros veiklą, siekiant kaip galima geresnių politinių 
rezultatų.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Būtina nustatyti kiekvienam iš 
skirtingų Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo komponentų 
skiriamus išteklius, ir toliau daugiausia jų 
skiriant tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui bei užtikrinant 
pakankamą finansavimą atokiausių regionų 
bendradarbiavimui.

(15) Būtina nustatyti kiekvienam iš 
skirtingų Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo komponentų 
skiriamus išteklius, ir toliau daugiausia jų 
skiriant tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui bei galimybėms 
užtikrinti valstybių narių komponentų 
lankstumą, užtikrinant pakankamą 
finansavimą atokiausių regionų 
bendradarbiavimui.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu lankstumo principas naudojamas beveik pusėje valstybių narių, o kai kuriais 
atvejais tai buvo būtina priemonė pereinamuoju programavimo laikotarpiu, kai buvo 
įgyvendinamos naujos politikos kryptys.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant 
veiksmus dažnai dalyvauja darbuotojai iš 

(26) Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant 
veiksmus dažnai dalyvauja darbuotojai iš 
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daugiau nei vienos valstybės narės, ir į 
veiksmų, kuriuose darbuotojų sąnaudos yra 
svarbus aspektas, skaičių, kitoms 
tiesioginėms bendradarbiavimo sąnaudoms 
reikėtų taikyti fiksuoto dydžio su 
darbuotojais susijusių sąnaudų normą, 
kartu išvengiant atskiros tokių veiksmų 
valdymo apskaitos.

daugiau nei vienos valstybės narės, 
atsižvelgiant į aukštus reikalavimus 
personalui, dirbančiam teritorinio 
bendradarbiavimo programose, ir į 
veiksmų, kuriuose darbuotojų sąnaudos yra 
svarbus aspektas, skaičių, kitoms 
tiesioginėms bendradarbiavimo sąnaudoms 
reikėtų taikyti fiksuoto dydžio su 
darbuotojais susijusių sąnaudų normą, 
kartu išvengiant atskiros tokių veiksmų 
valdymo apskaitos.

Or. en

Pagrindimas

Dažniausiai išlaidos personalui sudaro 30 – 50 proc. nuo visos projekto kainos. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Reikėtų supaprastinti su veiksmų už 
programų įgyvendinimo teritorijos vieta 
susijusias lankstumo taisykles. Be to, 
būtina remti veiksmingą tarpvalstybinį, 
tarptautinį ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą su Sąjungos 
kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, kai to 
reikia siekiant užtikrinti veiksmingą 
pagalbą su trečiosiomis šalimis sienas 
turinčių valstybių narių regionų plėtrai. 
Atitinkamai išskirtiniais atvejais ir tam 
tikromis sąlygomis tinka leisti ERPF 
paramos veiksmams trečiųjų šalių 
teritorijoje finansavimą, kai ši veikla 
naudinga Sąjungos regionams.

(27) Reikėtų supaprastinti su veiksmų už 
programų įgyvendinimo teritorijos vieta 
susijusias lankstumo taisykles. Be to, 
būtina remti ir lengvinti veiksmingą 
tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą su Sąjungos 
kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, kai to 
reikia siekiant užtikrinti veiksmingą 
pagalbą su trečiosiomis šalimis sienas 
turinčių valstybių narių regionų plėtrai. 
Atitinkamai išskirtiniais atvejais ir tam 
tikromis sąlygomis tinka leisti ERPF 
paramos veiksmams trečiųjų šalių 
teritorijoje finansavimą, kai ši veikla 
naudinga Sąjungos regionams.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo ištekliai sudaro 3,48 proc. visų 
esamų 2014–2020 m. fondų biudžetinių 
įsipareigojimų išteklių, nustatytų 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
83 straipsnio 1 dalyje (t. y. iš viso 
11 700 000 004 EUR) ir paskirstomi taip:

1. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo ištekliai sudaro 7 proc. visų esamų 
2014–2020 m. fondų biudžetinių 
įsipareigojimų išteklių, nustatytų 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
83 straipsnio 1 dalyje (t. y. iš viso 
XX XXX XXX XXX EUR1) ir paskirstomi 
taip:

a) 73,24 proc. (t. y. iš viso 
8 569 000 003 EUR) tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui;

a) 73,24 proc. (t. y. iš viso X 
XXX XXX XXX EUR2) tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui;

b) 20,78 proc. (t. y. iš viso 
2 431 000 001 EUR) tarptautiniam 
bendradarbiavimui;

b) 20,78 proc. (t. y. iš viso 
X XXX XXX XXX EUR3) tarptautiniam 
bendradarbiavimui;

c) 5,98 proc. (t. y. iš viso 
700 000 000 EUR) tarpregioniniam 
bendradarbiavimui.

c) 5,98 proc. (t. y. iš viso 
XXX XXX XXX EUR4) tarpregioniniam 
bendradarbiavimui.

_____________
1,2,3,4Sumos priklauso nuo bendrų išteklių, 
skirtų Sanglaudos politikai 2014–2020 m. 
laikotarpiu

Or. en

Pagrindimas

7 proc. nuo visų Sanglaudos fondui 2017–2020 m. laikotarpiu paskirtų lėšų yra pagrįstas 
dydis, siekiant nuoseklumo su praeityje plenarinio posėdžio metu patvirtinta Europos 
Parlamento pozicija, kuria prašoma mažiausiai 7 proc. Sanglaudos fondo lėšų skirti Europos 
teritoriniam bendradarbiavimui.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekviena valstybė narė, siekiant 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo, gali perkelti iki 15 proc. nuo vieno 
iš komponentų, paminėtų 1a ir 
1b pastraipose, finansinių asignavimų į 
kitą komponentą.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė perkelti iki 15 proc. lėšų tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo programose buvo leidžiama 2007–2013 m. laikotarpiu ir ją reikėtų 
išlaikyti. Šis tvarka yra metodo „nuo apačios iki viršaus“ pavyzdys ir juo valstybėms narėms 
bei regionams suteikiama galimybė daugiau dėmesio skirti vienam iš komponentų.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiavimo programos, į kurias 
įtraukti atokiausi regionai, gauna bent 
150 proc. ERPF paramos, gautos 2007–
2013 m. Be to, 50 000 000 EUR iš 
tarpregioninio bendradarbiavimo 
asignavimų atidedama atokiausių regionų 
bendradarbiavimui. Atsižvelgiant į lėšų 
telkimą pagal temas, šiems papildomiems 
asignavimams taikoma 5 straipsnio b dalis.

2. Bendradarbiavimo programos, į kurias 
įtraukti atokiausi regionai, gauna bent 
150 proc. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo paramos, gautos 
2007–2013 m. Be to, 50 000 000 EUR iš 
tarpregioninio bendradarbiavimo 
asignavimų atidedama atokiausių regionų 
bendradarbiavimui. Atsižvelgiant į lėšų 
telkimą pagal temas, šiems papildomiems 
asignavimams taikoma 5 straipsnio b dalis.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pabrėžti, kad paminėti 150 proc. yra Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui 
skirta suma, numatyta ERPF.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2015 ir 2016 m. ERPF metiniai 
asignavimai programoms pagal EKP ir 
PNPP, dėl kurių Komisijai iki 
birželio 30 d. nepateiktos programos pagal 
tarpvalstybines ir jūros baseinų programas 
taikant EKP ir PNPP, skiriami vidaus 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms pagal 1 dalies a punktą, 
kuriose dalyvauja susijusi valstybė narė.

2015 ir 2016 m. ERPF metiniai 
asignavimai programoms pagal EKP ir 
PNPP, dėl kurių Komisijai iki birželio 
30 d. nepateiktos programos pagal 
tarpvalstybines ir jūros baseinų programas 
taikant EKP ir PNPP, skiriami vidaus arba 
išorės tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms pagal 1 dalies a punktą, 
kuriose dalyvauja susijusi valstybė narė.

Jei iki 2017 m. birželio 30 d. vis dar yra 
Komisijai nepateiktų programų pagal 
tarpvalstybines ir jūros baseinų programas 
taikant EKP ir PNPP, visa 4 dalyje 
nurodyta ERPF parama likusiems metams 
iki 2020 m. skiriama 1 dalies a punkte 
nurodytoms vidaus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programoms, kuriose 
dalyvauja susijusi valstybė narė.

Jei iki 2017 m. birželio 30 d. vis dar yra 
Komisijai nepateiktų programų pagal 
tarpvalstybines ir jūros baseinų programas 
taikant EKP ir PNPP, visa 4 dalyje 
nurodyta ERPF parama likusiems metams 
iki 2020 m. skiriama 1 dalies a punkte 
nurodytoms vidaus arba išorės 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programoms, kuriose dalyvauja susijusi 
valstybė narė.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma praplėsti šią nuostatą ir „sugrąžintas“ ERPF lėšas leisti panaudoti 
bendradarbiavimo veiksmams, vykdomiems kaip išorės programų dalis.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiu atveju 4 dalyje nurodyta ERPF 
parama, atitinkanti dar nepaskirtas metines 
išmokas, susijusios valstybės prašymu 
skiriama vidaus tarpvalstybinio 

Tokiu atveju 4 dalyje nurodyta ERPF 
parama, atitinkanti dar nepaskirtas metines 
išmokas, susijusios valstybės prašymu 
skiriama vidaus arba išorės tarpvalstybinio 
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bendradarbiavimo programoms pagal 
1 dalies a punktą, kuriose ta valstybė 
dalyvauja.

bendradarbiavimo programoms pagal 1 
dalies a punktą, kuriose ta valstybė 
dalyvauja.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma praplėsti šią nuostatą ir „sugrąžintas“ ERPF lėšas leisti panaudoti 
bendradarbiavimo veiksmams, vykdomiems kaip išorės programų dalis.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

a) kiekvienai tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki penkių teminių tikslų;

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniu pasiūlymu neatsižvelgiama į problemų sudėtingumą ir iššūkius, su kuriais 
susiduria pasienio regionai (pvz. ribotos galimybės naudotis visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugomis) bei tarpvalstybinio bendradarbiavimo regionai (pvz. demografiniai pokyčiai). 
Suteikiant didesnį lankstumą pasirenkant prioritetus, regionams bus padedama pasirinkti 
tinkamiausias sprendimų kombinacijas, skirtas bendroms problemoms spręsti.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki keturių teminių tikslų;

b) kiekvienai tarptautinio 
bendradarbiavimo programai pasirenkama 
iki penkių teminių tikslų;

Or. en
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Pagrindimas

Toks pats kaip ir 12 pakeitimui.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio a punkto i įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
įskaitant tarpvalstybinį judumą, bendras 
vietos užimtumo iniciatyvas ir bendrą 
mokymą (atitinka teminį užimtumo 
skatinimo ir darbo jėgos judumo rėmimo 
tikslą);

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
įskaitant tarpvalstybinį darbo jėgos
judumą, bendras vietos užimtumo 
iniciatyvas ir bendrą mokymą (atitinka 
teminį užimtumo skatinimo ir darbo jėgos 
judumo rėmimo tikslą);

Or. en

Pagrindimas

Su tarpvalstybiniu judumu susiję bendro pobūdžio klausimai turėtų būti laikomi atskiru 
investiciniu prioritetu. Žr. iii punktą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio a punkto i a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) paramą kuriant prieigą prie bendrų 
visuotinės ekonominės svarbos 
tarpvalstybinių paslaugų arba paramą, 
skirtą tokiai prieigai stiprinti (atitinka 
teminį socialinės įtraukties ir kovos su 
skurdu tikslą);

Or. en

Pagrindimas

Galimybės gerinti bendrus tarpvalstybinių paslaugų sprendimo siekiant masto ekonomikos 
yra svarbios projektams, susijusiems su bendru visuotinių paslaugų bei sprendimų naudojimu, 
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ypač sveikatos, švietimo įstaigų ir avarinių tarnybų paslaugų srityse. Originalių sprendimų 
poreikių svarba didės Europos pasienio regionuose, o vienas iš tai skatinančių veiksnių yra 
demografinis nuosmukis šiuose regionuose. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio a punkto i b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) tarpvalstybinio judumo stiprinimą, 
gerinant prieigą prie transporto ir 
jungčių, įskaitant pasienio stočių 
stiprinimą bei pajėgumų prie išorės sienų 
telkimą, investicijas į trūkstamas 
tarpvalstybines jungtis, kuriant 
suderintiems grafikams bei bilietų 
pardavimui ir naujoms transporto 
jungtims skirtus sprendimus, jeigu jais 
būtų gerokai skatinamas ekonominis bei 
funkcinis programa apimamos srities 
vystymas (atitinka teminį tvaraus 
transporto skatinimo ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 
šalinimo tikslą);

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinis mobilumas, taigi ir prieiga prie transporto turėtų būti vienais iš investicinių 
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų prioritetų, nes pasienio regionai 
susiduria su specifinėmis problemomis, o investicijas įtraukus į prioritetų sąrašą būtų galima 
skatinti įvairias galimybes valstybių viduje.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio a punkto i c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ic) investicijas į infrastruktūrą bei bendrą 
įrangą, o taip pat investicijas į 
nematerialų infrastruktūrų turtą 
daugianacionaliniuose mokslinių tyrimų 
projektuose, energetikos tinklų, tokių kaip 
pvz. pažangusis elektros energijos tinklas, 
skatinimą siekiant kaip galima geriau 
išnaudoti energijos išteklius ir tuo gerokai 
paskatinti ekonominį bei funkcinį 
programa apimamos srities vystymą 
(atitinka teminį mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų 
skatinimo tikslą);

Or. en

Pagrindimas

Parama infrastruktūrai yra būtina, ypač atsižvelgiant į tokių investicijų svarbą 
tarpvalstybinėse veiksmų programose, kuriose techniniai moksliniai tyrimai ir žmonių žinios 
apie vietos aplinkybes dažnai yra būtinos norint skleisti gerąją praktiką visoje programos 
apimamoje srityje. Bendradarbiavimo programomis ir toliau galima dirbti prie šių tikslų, o 
taip pat atsižvelgti į tai, kad parlamentas paprašė geriau koordinuoti TEN projektus, ypač 
susijusius su transportu, energetika ir tarpvalstybine infrastruktūra [A7-0222/2011].

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –
makroregioninių ir jūros baseino strategijų 
rengimą ir įgyvendinimą (atitinka teminį 
institucinių gebėjimų ir veiksmingo viešojo 
administravimo gerinimo tikslą).

b) tarptautinio bendradarbiavimo srityje –

i) makroregioninių ir jūros baseino 
strategijų rengimą ir įgyvendinimą (atitinka 
teminį institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimo tikslą);
ii) bendrų su demografiniais pokyčiais 
susijusių problemų sprendimą (atitinka 
teminį socialinės įtraukties ir kovos su 
skurdu tikslą);
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iii) tolimesnį tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo jūrose, kuris nėra 
apimamas tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programomis, 
vykdymą;

Or. en

Pagrindimas

Tolimesnis tarpvalstybinio bendradarbiavimo jūrose vykdymas 17 konstatuojamojoje dalyje 
yra paminėtas kaip tarpvalstybinio bendradarbiavimo investicinis prioritetas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tarpregioninio bendradarbiavimo 
srityje: 
i) sanglaudos politikos veiksmingumo 
stiprinimą, skatinant regionų ir miestų 
apsikeitimą patirtimi, taip gerinant 
veiksmų programų kūrimą ir 
įgyvendinimą;
ii) mokslinius tyrimus vykdančių 
inovatyvių branduolių bendradarbiavimą 
ir tyrėjų bei mokslinių tyrimų institucijų 
mainus;

Or. en

Pagrindimas

Sąjungos regionams būtų naudinga parengti ERPF paramos išorės politikos priemonėms, 
tokioms kaip EKP ir PNPP, organizavimo tvarką, įskaitant atvejus, kai išorės 
bendradarbiavimo programų patvirtinti negalima arba jos turi būti nutrauktos. Komisija 
turėtų užtikrinti, kad tokia organizavimo tvarka sustiprintų Sąjungos išorės bei vidaus 
politikos priemonių organizacinės struktūros veiklą, siekiant kaip galima geresnių politinių 
rezultatų.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punkto i įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) priemonės, kuriomis užtikrinamas fondų, 
EŽŪFKP ir EJŽF koordinavimas 
tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos bei 
nacionalinėmis finansavimo priemonėmis 
ir Europos investicijų banku (EIB);

i) priemonės, kuriomis užtikrinamas 
geresnis fondų, EŽŪFKP ir EJŽF 
koordinavimas tarpusavyje ir su kitomis 
Sąjungos bei nacionalinėmis finansavimo 
priemonėmis, įskaitant EKP, PNPP ir 
Europos plėtros fondą bei su Europos 
investicijų banku (EIB), tinkamą dėmesį 
atkreipiant į praktinę galimo EKP 
komponento įgyvendinimo struktūrą 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
programose;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies f punkto i įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) lentelė, kurioje remiantis Reglamento 
(ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 53, 110 ir 
111 straipsniais pagal metus suskirstoma iš 
ERPF numatoma skirti bendra finansinių 
asignavimų suma;

i) lentelė, kurioje remiantis taisyklėmis dėl 
bendro finansavimo dydžių, kurios 
pateikiamos Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 53, 110 ir 
111 straipsniuose pagal metus suskirstoma 
iš ERPF numatoma skirti bendra finansinių 
asignavimų suma;

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo nėra apimami visi svarbūs klausimai, 
tačiau jame yra pateikiamos nuorodos į kitus reglamentus. Tai apsunkina jo skaitymą ir kai 
kuriais atvejais paliekama per daug erdvės skirtingoms interpretacijoms. 7 straipsnyje 
pateikiamos per ilgos nuorodų iš vieno reglamento į kitą sekos.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies įžanginė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienoje bendradarbiavimo 
programoje:

3. Jei tinkama, bendradarbiavimo 
programoje:

Or. en

Pagrindimas

Būtina tinkamu lygiu įvertinti ar šiame straipsnyje pateikiamas veiksmų aprašymas yra 
taikytinas bendradarbiavimo programai.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmus pagal bendradarbiavimo 
programas atrenka Reglamento 
(ES) Nr. […]/2012 [BNR] 41 straipsnyje 
nurodytas stebėsenos komitetas.

1. Veiksmus pagal bendradarbiavimo 
programas atrenka Reglamento 
(ES) Nr. […]/2012 [BNR] 41 straipsnyje 
nurodytas stebėsenos komitetas arba jam 
atsiskaitantis iniciatyvinis komitetas. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina suteikti galimybę šiam iniciatyviniam komitetui susidėti ne tik iš stebėsenos komiteto 
narių (t. y. regiono atstovų).

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagrindiniai paramos gavėjai turi būti 
įsisteigę valstybėje narėje, o vieninteliai 

4. Pagrindiniai paramos gavėjai turi būti 
įsisteigę valstybėje narėje, o vieninteliai 
paramos gavėjai turi būti registruoti joje, 
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paramos gavėjai turi būti registruoti joje. nebent bendradarbiavimo programoje 
dalyvaujančios valstybės narės ir 
trečiosios šalys susitarė kitaip, 
užtikrinant, kad laikomasi valdymo 
patikrinimo bei audito reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Pvz. partneriai Norvegijoje šiuo metu vykdo nuo 35 iki 40 iniciatyvinių partnerysčių. Yra 
svarbu įtraukti ir partnerius Norvegijoje bei sudaryti jiems sąlygas būti iniciatyviniais 
partneriais.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programoms skirtos sumos, bet ne mažiau 
kaip 1 500 000 EUR.

ERPF techninei pagalbai skiriamos sumos 
riba yra 6 proc. visos bendradarbiavimo 
programai skirtos sumos, bet ne mažiau
kaip 1 800 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma minimali techninei pagalbai skiriama suma (1,5 mln. EUR) yra per maža norint 
užtikrinti tinkamą bendradarbiavimo programų įgyvendinimą ir ja neatsižvelgiama į įvairių 
šalių dalyvavimą bei kai kuriomis programos sritimis apimamą geografinį plotą. Kadangi 
viena iš pagrindinių programų užduočių yra užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą, reikalingas 
didesnis lankstumas nacionaliniu lygiu, siekiant užtikrinti bendradarbiavimo programų 
struktūrų veiklą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmo darbuotojų sąnaudas galima 
apskaičiuoti kaip fiksuoto dydžio iki 
15 proc. tiesioginių sąnaudų, išskyrus 

Kartu taikant taisykles dėl netiesioginėms 
sąnaudoms taikomo fiksuoto dydžio, 
kurios pateikiamos reglamento (ES) 
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darbuotojų sąnaudas, normą. Nr.[...]/2012 [BNR]58 straipsnyje,
veiksmo darbuotojų sąnaudas galima 
apskaičiuoti kaip fiksuoto dydžio iki 
20 proc. tiesioginių sąnaudų, išskyrus 
darbuotojų sąnaudas, normą.

Or. en

Pagrindimas

Dažniausiai išlaidos personalui sudaro 30–50 proc. nuo visos projekto kainos. Tačiau 
negalima pamiršti ir projektams taikomo audito.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taikant Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 113 straipsnio 1 ir 
2 dalis bendradarbiavimo programoje 
dalyvaujančios valstybės narės paskiria 
vieną vadovaujančiąją instituciją ir, taikant 
to reglamento 113 straipsnio 4 dalį, vieną 
audito instituciją, kurios turi būti 
įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje.

1. Taikant nuostatas dėl institucijų 
paskyrimo, kurios nustatytos Reglamento 
(ES) Nr. […]/2012 [BNR] 113 straipsnio 
1 ir 2 dalyse bendradarbiavimo programoje 
dalyvaujančios valstybės narės paskiria 
vieną vadovaujančiąją instituciją ir, taikant 
to reglamento 113 straipsnio 4 dalį, vieną 
audito instituciją, kurios turi būti 
įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo nėra apimami visi svarbūs klausimai, 
tačiau jame yra pateikiamos nuorodos į kitus reglamentus. Tai apsunkina jo skaitymą ir kai 
kuriais atvejais paliekama per daug erdvės skirtingoms interpretacijoms. 7 straipsnyje 
pateikiamos per ilgos nuorodų iš vieno reglamento į kitą sekos.


