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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. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio 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 su Europos 
regioninės plėtros fondu ir investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu 
susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006
(COM(2011) 0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0614),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
178 straipsnio 1 dalį ir 349 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0328/2011),

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

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę 1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 3 d. Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto, Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos 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.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, informacinių ir 
ryšių technologijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 16 ir 17 pakeitimais.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) reikėtų užtikrinti sanglaudos 
politikos ir mokslinių tyrimų bei inovacijų 
sąveiką, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. [...]/2012, kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)1

(„Horizontas 2020“), atsižvelgiant į 
pastangas kurti kompetencijos siekimo 
koncepciją, kuri gali prisidėti prie 
platesnio dalyvavimo programoje 
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„Horizontas 2020“;
_____________
1 OL L ...

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prieš valstybėms narėms rengiant 
veiksmų programas reikėtų apibrėžti 
bendrus rodiklius programų įgyvendinimo 
pažangai įvertinti. Šiuos rodiklius turėtų 
papildyti konkrečios programos rodikliai;

(6) prieš valstybėms narėms rengiant 
veiksmų programas reikėtų apibrėžti 
bendrus rodiklius programų įgyvendinimo 
pažangai įvertinti. Šiuos rodiklius turėtų 
papildyti konkrečios programos rezultatų 
ir našumo rodikliai;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių 
problemų sprendimo veiksmus ir nustatyti 
miestų, kuriems taikomi šie veiksmai, 
sąrašų bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, demografinių, aplinkos, 
klimato ir socialinių problemų sprendimo 
veiksmus ir nustatyti funkcinių miestų 
vietovių, kurioms taikomi šie veiksmai, 
pasirinkimo bei šiems veiksmams atidėtų 
finansinių asignavimų tvarką;

Or. en
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Pagrindimas

Derinama su 43 pakeitimu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) remiantis tvarios miestų plėtros 
priemonių integravimo į 2007–2013 m. 
ERPF lėšomis bendrai finansuojamas
veiksmų programas patirtimi ir 
pranašumais Sąjungos lygmeniu reikėtų 
imtis tolesnių veiksmų ir įsteigti miestų 
plėtros forumą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 48–51 pakeitimais.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) vienodoms šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygoms užtikrinti 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su miestų plėtros 
forume dalyvausiančių miestų sąrašu. 
Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
vadovaujantis 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai;

(13) vienodoms šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygoms užtikrinti 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su bendrų rodiklių 
sąrašu. Šiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi vadovaujantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;
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Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų,
atsiliekančių regionų ir su demografiniais 
iššūkiais ir trūkumais susiduriančių 
regionų pertvarkymą.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjunga susiduria su precedento neturinčiais išbandymais (senėjanti visuomenė, 
žemas gimstamumo lygis, migracija). Tai sukelia ekonomikos problemų, apsunkina sveikatos 
bei socialinių paslaugų teikimą; be to, tai daro didelį poveikį Europos regionams ir miestams. 
Atsižvelgiant į šiuos iššūkius, svarbu pritaikyti dabartinę politiką, kad ja būtų galima geriau 
reaguoti į didėjančius tokius poreikius regioniniu ir vietos lygmenimis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

(a) pelningas investicijas, kuriomis 
padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo 
vietas ypač teikiant tiesioginę pagalbą 
investicijoms į mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ);

Or. en
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Pagrindimas

Mažosios ir vidutinės įmonės yra pagrindinis ES darbo vietų šaltinis. Todėl ES politikoje 
remiant verslą daugiausia dėmesio skiriama geresnėms MVĮ sąlygoms sukurti. Antra vertus, 
manymas, kad didesnėms įmonėms nereikia jokios pagalbos, kad jos įveiktų sunkumus, ypač 
priešišką dabartinės krizės nulemtą verslo aplinką, atsižvelgiant į abiejų bendrovių tipų 
daugialypį tarpusavio priklausomumą, gali padaryti žalos MVĮ. Todėl nereikėtų iš 
finansavimo išbraukti didesnių įmonių, jei jos bendradarbiauja su MVĮ.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, transporto ir 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityse;

(b) investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų prieinamą
infrastruktūrą energetikos, aplinkos, 
transporto ir informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) srityse;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad jokios asmenų grupės, ypač pagyvenusieji ir 
neįgalieji, nebūtų diskriminuojami galimybių naudotis paslaugomis požiūriu.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) investicijas į socialinę, sveikatos ir
švietimo infrastruktūrą;

(c) investicijas į prieinamą socialinę, 
sveikatos, švietimo, kultūros, sporto ir 
turizmo infrastruktūrą;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad jokios asmenų grupės, ypač pagyvenusieji ir 
neįgalieji, nebūtų diskriminuojami galimybių naudotis paslaugomis požiūriu. Be to, pakeitimu 
išplečiama taikymo sritis, įterpiant tris Europos piliečiams ir ekonomikai gyvybiškai svarbius 
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sektorius.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
dalijimąsi patirtimi;

iv) vietos ir regioninės valdžios institucijų
ir susijusių socialinių, ekonominių ir 
aplinkos apsaugos veikėjų tinklų kūrimą, 
bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi;

Or. en

Pagrindimas

Tinklų kūrimas, bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi apima ne tik regionus ir miestus, 
bet ir kitas institucijas; sąvoka „vietos ir regioninės valdžios institucijos“ apima juos visus ir 
kartu pabrėžiamas dalyvaujančių subjektų, o ne bendruomenių vaidmuo.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) finansinių priemonių, pvz., paskolų, 
garantijų ir nuosavo kapitalo ar kitų 
atnaujinamos pagalbos formų, plėtojimą, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 
[...]/2012 [BNR] 32 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Atnaujinamų finansinių priemonių svarba, ypač atsižvelgiant į turimą ribotą finansavimą ir 
spaudimą kuo veiksmingiau naudoti turimus išteklius, vis didėja. ERPF yra pagrindinis su 
sanglaudos politika susijusių finansinių priemonių paramos šaltinis. Pakeitimu nustatoma 
nauja paramos kategorija, siekiant fondo paramos taikymo srityje pabrėžti finansinių 
priemonių vaidmenį.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsisakymas remti pagrindinių paslaugų infrastruktūrą aplinkos, transporto ir IRT srityse 
neatitinka tikrosios padėties Europos regionuose ir dėl šios priežasties neatsižvelgiama į 
atsirandančius poreikius ir galimus sunkumus, su kuriais tenkinant šiuos poreikius 
susiduriama dėl dabartinės krizės. Be to, toks atsisakymas neigiamai paveiktų strategijos 
„Europa 2020“ tikslų siekimą. Siekiant visoje Europoje netrukdyti vystymosi galimybėms, 
labiau išsivystę regionai taip pat turėtų būti tinkami gauti tokią paramą, jei ja siekiama 
finansuoti smulkią infrastruktūrą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo įrenginiuose, patenkančiuose į 
Direktyvos 2003/87/EB taikymo sritį;

(b) investicijų, kuriomis siekiama 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo įrenginiuose, patenkančiuose į 
Direktyvos 2003/87/EB I priedo taikymo 
sritį, išskyrus centralizuotą šilumos 
tiekimą ir vėsinimą ir bendrą šilumos ir 
elektros energijos gamybą;

Or. en

Pagrindimas

Iš paramos taikymo srities visiškai išbraukus investicijas, kuriomis siekiama sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 
įrenginiuose, būtų apribotos galimybės taupyti energiją gerinant centralizuoto šilumos 
tiekimo bei vėsinimo tinklus ir bendrus šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginius. Taip 
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pat būtų išbrauktos investicijos į vienas pagrindinių piliečiams teikiamų paslaugų. Be to, 
finansuojant investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas, kaip ir 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu, valstybėms narėms reikėtų pasiūlyti galimybę rinktis tarp 
finansavimo iš struktūrinių fondų ir apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos pajamų 
(kurių 50 proc. turėtų būti naudojama klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
projektams remti.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tabako ir tabako gaminių gamybos, 
perdirbimo ir prekybos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nors ES ir neturėtų remti tabako sektoriaus, tačiau išbraukti tik vieną rinkos, kurios neremia 
Europos Sąjunga, segmentą yra netinkama.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

i) bent 70 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Or. en

Pagrindimas

Jei 3 teminiams tikslams siekti bus skirta 80 proc. visų esamų išteklių, bus labai smarkiai 
apribotos valstybių narių ir regionų galimybės pritaikyti savo programas prie savo specifinių 
poreikių. Sumažinus privalomą rezervuotų išteklių kvotą ir pridėjus vieną papildomą teminį 
tikslą, bus užtikrintas didesnis lankstumas. 
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 40 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

Or. en

Pagrindimas

Jei 3 teminiams tikslams siekti bus skirta 50 proc. visų esamų išteklių, bus labai smarkiai 
apribotos valstybių narių ir regionų galimybės pritaikyti savo programas prie savo specifinių 
poreikių. Sumažinus privalomą rezervuotų išteklių kvotą ir pridėjus vieną papildomą teminį 
tikslą, bus užtikrintas didesnis lankstumas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

ii) bent 10 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

Or. en

Pagrindimas

Derinant su 26 pakeitimu, į kurį įtrauktas Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnio 
4 dalyje nustatytas mažo anglies dioksido kiekio technologijų transporto sistemų ir miestų 
judumo tikslas, privalomą kvotą reikėtų pritaikyti su efektyviu energijos vartojimu susijusioms 
investicijoms.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo a dalies i punkto, tuose 
regionuose, kurių BVP vienam gyventojui 
2007–2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis 
nei 75 proc. ES-25 BVP ataskaitiniu 
laikotarpiu, bet kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusių regionų 
finansavimo reikalavimus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 
straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 
60 proc. visų ERPF išteklių nacionaliniu 
lygmeniu skiriama kiekvienam iš 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodytų 
teminių tikslų.

Šio straipsnio b punktas taip pat taikomas, 
tiems regionams, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP 
ataskaitiniu laikotarpiu, bet kurie 2014–
2020 m. laikotarpiu atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 82 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į regionų, kuriems parama laipsniškai panaikinama, būklę ir sudėtingus 
poreikius, tokie regionai teminės santalkos požiūriu turėtų būti vertinami kaip mažiau 
išsivystę regionai.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų ir viešosioms 
paslaugoms teikti skirtų inovacijų, 
paklausos generavimo, tinklų kūrimo, 
grupių ir atvirų inovacijų mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse skatinimas naudojantis 
pažangiąja specializacija;

(b) įmonių MTI investicijų, produktų ir 
paslaugų plėtros, technologijų perdavimo, 
socialinių inovacijų, kultūros ir kūrybinės 
pramonės, viešosioms paslaugoms teikti 
skirtų inovacijų, paklausos generavimo, 
tinklų kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinimas naudojantis pažangiąja 
specializacija;
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Or. en

Pagrindimas

Pripažįstama, kad kultūra yra svarbus ekonomikos vystymo ir Europos regionų ir miestų 
patrauklumo veiksnys. Europos kultūros ir kūrybinis sektorius yra vienas pagrindinių 
Europos ekonomikos dinamiškumo šaltinių. Šis sektorius per praėjusius metus augo sparčiau 
už daugumą kitų sektorių ir pasižymi galimybėmis kurti kūrybiškumą, inovacijas ir verslumą 
įvairių rūšių veikloje. Todėl į kultūrą galima žiūrėti kaip į kūrybiškumo ir inovacijų impulso 
skleidėją vertinant strategijos „Europa 2020“ tikslų siekimo požiūriu.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) tinkamų sąsajų ir sąveikų su 
programa „Horizontas 2020“ vystymas;

Or. en

Pagrindimas

Su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susiję ERPF ir programos „Horizontas 2020“ tikslai 
yra beveik tokie pat, tačiau skiriasi tam tikri akcentai ir vadovaujamasi skirtingais metodais. 
Sąsajų ir sąveikų tarp šių abiejų priemonių stiprinimas prisidėtų prie strategijos „Europa 
2020“ pažangaus augimo pavyzdinės iniciatyvos tikslų pasiekimo.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. įtraukties ir e. sveikatos 
programų tobulinimas;

(c) taikomųjų IRT e. valdžios, 
e. mokymosi, e. kultūros, e. įtraukties ir 
e. sveikatos programų tobulinimas;

Or. en

Pagrindimas

Pripažįstama, kad kultūra yra svarbus ekonomikos vystymo ir Europos regionų ir miestų 
patrauklumo veiksnys. Europos kultūros ir kūrybinis sektorius yra vienas pagrindinių 
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Europos ekonomikos dinamiškumo šaltinių ir turėtų būti remiamas IRT požiūriu.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų MVĮ verslo, ypač 
internacionalizavimo, modelių kūrimas;

(b) naujų MVĮ verslo, ypač 
internacionalizavimo, modelių kūrimas ir 
įgyvendinimas;

Or. en

Pagrindimas

Naujų verslo modelių kūrimas neturėtų būti taikomas tik naujai sukurtoms MVĮ.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
skatinimas MVĮ;

(b) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
skatinimas įmonėse, nepriklausomai nuo 
jų dydžio;

Or. en

Pagrindimas

Visos įmonės, nepriklausomai nuo jų dydžio turėtų būti skatinamos vartoti atsinaujinančiąją 
energiją ir dėti pastangas, kad energija būtų vartojama efektyviai. Tai prisidėtų prie 
strategijos „Europa 2020“ tikslų pasiekimo.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) remiant energijos vartojimo efektyvumą 
ir atsinaujinančiosios energijos vartojimą 
viešojoje infrastruktūroje ir būsto 
sektoriuje;

(c) remiant energijos vartojimo efektyvumą 
ir atsinaujinančiosios energijos vartojimą 
viešojoje infrastruktūroje, istoriniuose 
pastatuose ir būsto sektoriuje;

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomai nuo to, kam priklauso istoriniai pastatai, turėtų būti remiamas efektyvus 
energijos vartojimas ir atsinaujinančiosios energijos vartojimas istoriniuose pastatuose, nes 
jie yra Europos kultūrinio paveldo dalis ir jiems turi būti taikoma speciali tvarka.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) ekologiškų ir anglies dioksido kiekio 
mažinimu grindžiamų transporto sistemų 
kūrimas ir tvaraus judumo miestuose 
skatinimas;

Or. en

Pagrindimas

Transportas, ypač miestų vietovėse, yra vienas pagrindinių sektorių, prisidedančių prie 
perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, todėl jis 
turėtų būti įtrauktas į šį teminį tikslą.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 punkto e b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) energijos vartojimo efektyvumo ir 
energetinio saugumo didinimas, statant ir 
modernizuojant elektros energijos, 
gamtinių dujų ir naftos perdavimo ir 
platinimo tinklus, gamtinių dujų ir naftos 
laikymo infrastruktūrą ir SGD 
infrastruktūrą;

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo ir platinimo tinklų ir laikymo infrastruktūros statyba ir modernizavimas gali 
apčiuopiamai prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ energetikos tikslų pasiekimo.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aplinkos apsauga ir tausaus išteklių 
naudojimo skatinimas:

aplinkos išlaikymas ir apsauga ir tausaus 
išteklių naudojimo skatinimas;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atsižvelgimas į svarbius investicijų (a) investavimas į atliekų sektorių, inter 
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atliekų sektoriuje poreikius siekiant 
įvykdyti aplinkos acquis reikalavimus;

alia, siekiant įvykdyti aplinkos acquis
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) atsižvelgimas į svarbius investicijų
vandens sektoriuje poreikius siekiant 
įvykdyti aplinkos acquis reikalavimus;

(b) investavimas į vandens sektorių, inter 
alia, siekiant įvykdyti aplinkos acquis
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kultūrinio paveldo apsauga, 
propagavimas ir plėtimas;

(c) gamtinio ir kultūrinio paveldo apsauga, 
propagavimas ir plėtimas;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) novatoriškų oro taršos mažinimo 
technologijų skatinimas;

Or. en
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) miestų aplinkos gerinimo veiksmai, 
įskaitant apleistų pramoninių miesto rajonų 
atgaivinimą ir oro taršos mažinimą;

(e) miestų aplinkos gerinimo veiksmai, 
įskaitant miestų atgaivinimą, apleistų 
pramoninių miesto rajonų atgaivinimą,
užterštų rajonų išvalymą ir kultūrinės 
infrastruktūros atkūrimą;

Or. en

Pagrindimas

Išvardintų veiksmų paaiškinimas turėtų pabrėžti jų svarbą ir panaikinti kliūtis ekonominiam 
vystymui.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ekologiškų ir anglies dioksido kiekio 
mažinimu grindžiamų transporto sistemų 
kūrimas ir tvaraus judumo miestuose 
skatinimas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 26 pakeitimu.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) plataus, kokybiško ir sąveikaus 
geležinkelių tinklo kūrimas;

(d) plataus, kokybiško ir sąveikaus 
geležinkelių tinklo kūrimas ir atstatymas;

Or. en

Pagrindimas

Esančios infrastruktūros atstatymas ją modernizuojant padidintų jos pajėgumus ir padarytų 
tokį pat galutinį poveikį ir indėlį siekiant tikslų, kaip ir naujos infrastruktūros kūrimas. 

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) ekologiškų vidaus vandenų ir jūrų 
transporto sistemų kūrimas;

Or. en

Pagrindimas

Vandens transporte slypi didelės galimybės norint Europoje užtikrinti tvarų, tausiai energiją 
vartojantį ir ekologišką transportą, todėl ERPF turėtų remti ir šią transporto rūšį.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslo inkubatorių kūrimas ir 
investicinės paramos savarankiškam darbui 
ir įmonių steigimui teikimas;

(a) parama verslo inkubatorių kūrimui ir 
investicinės paramos savarankiškam darbui 
ir įmonių steigimui teikimas;

Or. en
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vietos plėtros iniciatyvos ir pagalba 
struktūroms, kuriomis užtikrinamos vietos 
bendruomenės paslaugos siekiant kurti 
naujas darbo vietas, jei šie veiksmai 
nepatenka į Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [ESF] taikymo sritį;

(b) vietos plėtros iniciatyvos rėmimas ir 
pagalba struktūroms, kuriomis 
užtikrinamos vietos bendruomenės 
paslaugos siekiant kurti naujas darbo 
vietas, jei šie veiksmai nepatenka į 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [ESF] 
taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) investicijos į sveikatos ir socialinę 
infrastruktūrą, kuria prisidedama prie 
nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, 
nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu ir 
perėjimas nuo institucinių prie 
bendruomenės paslaugų;

(a) investicijos į sveikatos ir socialinę 
infrastruktūrą, kuria prisidedama prie 
nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, 
nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu ir 
perėjimas nuo institucinių prie 
bendruomenės ir šeimos paslaugų;

Or. en

Pagrindimas

Struktūrinių fondų naudojimas atsisakyti socialinės infrastruktūros institucijų yra viena iš 
rekomendacijų, pateiktų Europos Komisijos ad hoc ekspertų grupės pranešime dėl perėjimo 
nuo institucinės prie bendruomenės priežiūros. Šeimos paslaugos, kaip ir bendruomenės 
paslaugos, taip pat gali pasiūlyti individualiai pritaikytą paramą.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) parama fiziniam ir ekonominiam 
nepasiturinčių miestų ir kaimų 
bendruomenių atnaujinimui; 

(b) parama fiziniam, ekonominiam ir 
socialiniam nepasiturinčių miestų ir kaimų 
vietovių bendruomenių atnaujinimui;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama palengvinti integruoto metodo įgyvendinimą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) investavimas į kultūrą, kultūros 
paveldo apsauga ir skaitmeninimas, 
kultūrinio švietimo stiprinimas siekiant 
sumažinti su kultūros prieinamumu 
susijusius netolygumus ir socialinio 
kapitalo didinimas;

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta Komisijos dokumente „Tyrimas dėl kultūros indėlio į vietos ir regioninę plėtrą. 
Struktūrinių fondų patirtis”, kultūros projektais galima ne tik pagerinti atsiliekančių regionų 
struktūrines sąlygas, bet ir tiesiogiai prisidėti prie konkurencingumo ir užimtumo didinimo. 
Taigi kultūrinėmis iniciatyvomis galima pasiekti įvairių sanglaudos politikos ekonominių, 
socialinių ir teritorinių tikslų.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento priede pateikti bendri 
rodikliai taikomi, jei reikia, ir pagal 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 24 
straipsnio 3 dalį. Bendriems rodikliams 
nustatomas nulinis atskaitos taškas ir 
2022 m. bendrieji tikslai.

Komisija deleguotuoju aktu patvirtina 
bendrų rodiklių sąrašą pagal Reglamento 
(ES) Nr. […]/2012 [BNR] 24 straipsnio 3 
dalį. Šis įgyvendinimo aktas priimamas 
taikant 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Bendriems 
rodikliams nustatomas nulinis atskaitos 
taškas ir 2022 m. bendrieji tikslai. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į bendrų rodiklių techninį pobūdį, jie neturėtų būti įtraukti į teisinį tekstą. 
Bendrų rodiklių įtraukimą į reglamento priedą galima vertinti kaip tam tikrų išlaidų 
pavyzdžių rėmimą – tai nepageidautina.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ERPF per veiksmų programas remia 
tvarią miestų plėtrą taikant strategiją, kuria 
nustatomi integruotieji veiksmai 
ekonominėms, aplinkos, klimato ir 
socialinėms miestų vietovių problemoms 
spręsti.

1. ERPF remia tvarią miestų plėtrą taikant 
strategiją, kuria nustatomi integruotieji 
veiksmai ekonominėms, aplinkos, klimato, 
demografinėms ir socialinėms miestų 
vietovių problemoms spręsti.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 7 pakeitimu.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tvari miestų plėtra vykdoma pagal 
specialią veiklos programą, taip pat 
specialią prioritetinę kryptį, remiantis 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 87 
straipsnio 1 dalimi, arba teikiant 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 99 
straipsnyje nurodytas integruotąsias 
teritorines investicijas.

Or. en

Pagrindimas

Norint geriausiai atspindėti teritorinę padėtį renkantis finansavimo valdymo formą ir sudaryti 
sąlygas tęsti sėkmingiausią anksčiau taikytą valdymą, turėtų būti įmanoma tvarią miesto 
plėtrą vykdyti per specialią veiksmų programą ar specialią prioritetinę kryptį. 

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė savo 
partnerystės sutartyje sudaro miestų, 
kuriuose reikėtų įgyvendinti 
integruotuosius tvarios miestų plėtros 
veiksmus, sąrašą ir orientacinius metinius 
asignavimus šiems veiksmams nacionaliniu 
lygmeniu.

2. Atsižvelgdama į savo specifinę 
teritorinę padėtį, kiekviena valstybė narė 
savo partnerystės sutartyje pagal 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 13 
straipsnį sudaro funkcinių miestų vietovių, 
kuriose reikėtų įgyvendinti integruotuosius 
tvarios miestų plėtros veiksmus, atrankos 
kriterijų sąrašą ir orientacinius metinius 
asignavimus šiems veiksmams nacionaliniu 
lygmeniu

Bent 5 proc. nacionaliniu lygmeniu skirtų 
ERPF išteklių skiriama integruotiesiems 
tvarios miestų plėtros veiksmams, kurie 
pavesti miestams, valdymui taikant 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
99 straipsnyje nurodytas integruotąsias 

2a. Bent 5 proc. nacionaliniu lygmeniu 
skirtų ERPF išteklių skiriama 
integruotiesiems tvarios miestų plėtros 
funkcinėse miestų vietovėse veiksmams ir 
perduodama miestams ar kitoms 
esančioms funkcines miestų vietoves 



PR\900292LT.doc 27/35 PE487.951v01-00

LT

teritorines investicijas. tvarkančioms įstaigoms, valdymui taikant 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
113 straipsnio 6 dalį arba, jei reikia, 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
113 straipsnio 7 dalį. Suma nustatoma 
partnerystės sutartyje.

Or. en

Pagrindimas

Norint į partnerystės sutartį įtraukti nustatytą tinkamų vietovių sąrašą, reikėtų labai išsamaus 
tyrimo, o tada – sąžiningo atrankos proceso, visam tam reikėtų labai daug laiko. Šiuo metu 
būtų daug praktiškiau nustatyti kriterijų sąrašą. Norint užtikrinti aukštą naujos formos miestų 
aspekto pridėtinę vertę, integruotais tvarios miestų plėtros veiksmais dėmesys, kur įmanoma, 
turėtų būti telkiamas ne tik į miestus. Įvedamu terminu „funkcinės miestų vietovės“, kurį 
nacionaliniame kontekste išsamiau apibrėš valstybės narės, išplečiamas remiamų vietovių 
spektras, t. y. miestai ar miestų dalys, miestai ir jų apylinkės (kaimo, miesto), aglomeracijos ir 
kt.

Siekiant suderinti su 44 pakeitimu, reikia paaiškinti, kad naujo miestų aspekto esmė – lėšų 
valdymo perdavimas miestui ar esamai funkcines miestų vietoves tvarkančiai įstaigai; visiško 
perdavimo atveju tai galėtų būti bendrųjų įgaliojimų suteikimas.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Dėl miestui ar esamai funkcines 
miestų vietoves tvarkančiai įstaigai 
perduodamų užduočių susitaria miestas ir 
vadovaujančioji institucija. Toks 
įgaliojimų perdavimas apima bent jau su 
veiksmų atranka susijusius uždavinius. 
Vadovaujančioji institucija gali išlaikyti 
teisę prieš patvirtinimą atlikti galutinį 
patikrinimą dėl tinkamumo imtis veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad sprendimą dėl to, kokio lygio bus įgaliojimų perdavimas, priimtų vadovaujančioji 
institucija su miesto ar esamos funkcines miestų vietoves tvarkančios įstaigos pritarimu.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Kai įmanoma, reikėtų remti esamų 
miesto ir kaimo ryšių stiprinimo ir naujų 
ryšių skatinimo priemones, kad būtų 
pagerinti tarpusavio ryšių veiksniai, 
turintys įtakos kiekvieno regiono plėtrai, 
užtikrinant BSP fondų papildomumą.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė ir antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Miestų plėtros forumas

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama skatinti gebėjimų stiprinimą 
ir miestų tinklų kūrimą bei dalijimąsi 
miestų politikos patirtimi Sąjungos 
lygmeniu su ERPF investicijų prioritetais ir 
tvaria miestų plėtra susijusiose srityse, 
Komisija pagal Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 51 straipsnį įsteigia 

2d. Komisija skatina gebėjimų stiprinimą 
ir miestų tinklų kūrimą bei dalijimąsi 
miestų politikos patirtimi Sąjungos 
lygmeniu su ERPF investicijų prioritetais ir 
tvaria miestų plėtra susijusiose srityse.
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miestų plėtros forumą.

2e. Siekdama palengvinti gebėjimų 
stiprinimą, tinklų kūrimą ir keitimąsi 
patirtimi, kaip nurodyta 2d dalyje, 
Komisija naudoja esamas programas ir 
pasitelkia esamas įstaigas. 
(2d ir 2e dalys bus 7 straipsnio dalys.)

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti gebėjimų stiprinimą, tinklų kūrimą ir keitimąsi patirtimi, nebūtina steigti 
naujos įstaigos, nes yra kelios veikiančios programos ir įstaigos, kurios galėtų būti sėkmingai 
panaudotos šiam uždaviniui atlikti. 

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi partnerystės sutartyse 
pateiktais sąrašais, Komisija 
įgyvendinimo aktais tvirtina šiame forume 
dalyvausiančių miestų sąrašą. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Išbraukta.

Šį sąrašą sudaro daugiausia 300 miestų, 
ne daugiau kaip po 20 iš kiekvienos 
valstybės narės. Miestai atrenkami pagal 
šiuos kriterijus:
(a) gyventojų skaičių atsižvelgiant į 
nacionalinių miestų sistemų ypatumus;
(b) integruotųjų veiksmų strategijos, 
skirtos miestų vietovių ekonominėms, 
aplinkos, klimato ir socialinėms 
problemoms spręsti, buvimą.

Or. en
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Pagrindimas

Derinama su 48 ir 49 pakeitimais.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis forumas taip pat remia visų miestų, 
kurie Komisijos iniciatyva imasi 
novatoriškų veiksmų, tinklų kūrimą.

2f. Komisija taip pat remia visų miestų, 
kurie Komisijos iniciatyva imasi 
novatoriškų veiksmų, tinklų kūrimą.
(2f dalis bus 7 straipsnio dalis.)

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaudamasi 13 straipsniu Komisija 
priima deleguotuosius aktus dėl 
novatoriškų veiksmų atrankos ir 
įgyvendinimo procedūrų.

3. Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl novatoriškų veiksmų atrankos ir 
įgyvendinimo procedūrų išsamių taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Visos atokiausiuose regionuose 
įsikūrusios įmonės gali pasinaudoti 
specialiais papildomais asignavimais ir 
pagal ERPF finansuojamomis 
pelningomis investicijomis.



PR\900292LT.doc 31/35 PE487.951v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į specifinę verslo aplinką ir Europos MVĮ apibrėžties taikymo pasekmes 
atokiausiuose regionuose, reikia pabrėžti, kad, siekiant tuose regionuose paremti geriausias 
įmanomas vystymosi galimybes, visos įmonės turėtų būti tinkamos gauti finansavimą.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 9 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
įgaliojimus Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti. Sprendimu 
atšaukti įgaliojimus nutraukiamas tame 
sprendime nurodytų įgaliojimų 
perdavimas. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba jame nurodytą 
vėlesnę dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 9 straipsnio 3 
dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
4 straipsnis.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.

Or. en
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 42 pakeitimu.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šiame reglamente nustatomos nuostatos, kuriomis reglamentuojamas Europos regioninės 
plėtros fondas ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006. ERPF taikomos bendros 
nuostatos įtrauktos į visa apimantį reglamentą, t. y. reglamentą, kuriuo nustatomos Bendroje 
strateginėje programoje pateiktos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų 
ir žuvininkystės fondui skirtos bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, 
Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos 
(vadinamasis Bendrų nuostatų reglamentas, arba BNR)..

Europos regioninės plėtros fondu siekiama didinti Europos Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą ištaisant regionų pusiausvyros sutrikimus. Siūlomame reglamente ypač 
pabrėžiamas ERPF indėlis į strategijos „Europa 2020“ tikslus, to bus siekiama sutelkiant 
paramą į kelis teminius tikslus, kurie toliau skaidomi į investavimo prioritetus. Atsižvelgiant į 
ypatingą svarbą ekonominiam augimui ir į Komisijos siūlymą, trys teminiai tikslai yra 
privalomi: moksliniai tyrimai, vystymas ir inovacijos, MVĮ konkurencingumo didinimas ir 
perėjimas prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos. Labiau 
išsivysčiusiuose regionuose 80 proc. ERPF lėšų turi būti investuojama į šiuos 3 tikslus, o ne 
mažiau kaip 20 proc. visų ERPF išteklių turėtų būti skirta perėjimui prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Atsižvelgiant į regionuose, kuriems parama pagal 
konvergencijos tikslą laipsniškai panaikinama, vykstančios restruktūrizacijos poreikius, 
minimali procentinė dalis tokiems regionams sumažinama iki 60 proc. Mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose kvotos yra atitinkamai 50 proc. ir 6 proc. 

Be to, siūlomame ERPF reglamente nurodomas veiklos rūšių, kurios bus netinkamos paramai 
gauti, sąrašas. Šiame reglamente taip pat apibrėžti kiekvieno teminio tikslo investavimo 
prioritetai. 
Be to, pasiūlyme numatyta daugiau dėmesio skirti tvariai miestų plėtrai. Šis didesnis dėmesys 
užtikrinamas skiriant bent 5 proc. ERPF išteklių tvariai miestų plėtrai, įsteigiant miestų 
plėtros forumą, kad būtų skatinama stiprinti gebėjimus bei dalytis patirtimi, ir priimant 
miestų, kuriuose bus įgyvendinami integruotieji tvarios miestų plėtros veiksmai, sąrašą.
Siūlomu reglamentu siekiama prisidėti prie to, kad apibrėžiant bendrus rodiklius būtų labiau 
atsižvelgiama į finansavimo rezultatus. Pasiūlytame reglamente minima, kad veiklos 
programose ypatingą dėmesį reikia skirti konkretiems didelių ir nuolatinių gamtinių arba 
demografinių trūkumų turinčių regionų sunkumams. Galiausiai pasiūlytame reglamente 
pateiktos konkrečios specialių papildomų asignavimų naudojimo atokiausiems regionams 
nuostatos.

Pranešėjas tvirtai laikosi nuomonės, kad didžioji ERPF reguliavimo dalis priklauso nuo BNR 
nuostatų. Abiejuose reglamentuose esančios nuostatos ir sprendimai labai stipriai tarpusavyje 
susiję. Pirmiausia BNR nustatyti teminiai tikslai ERPF reglamente verčiami specialiais 
investavimo prioritetais, išsamiau nurodant sanglaudos politikos teritorinį aspektą miestų 
vietovių atžvilgiu. ERPF reglamente pateikiama teminė santalka, kuri vykdant sanglaudos 
politiką turėtų iš esmės prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ tikslų pasiekimo. Galiausiai –
tai irgi svarbu – siūlomame reglamente numatytos specialios nuostatos gamtinių arba 
demografinių trūkumų turintiems regionams ir atokiausiems regionams.
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Siekiant spręsti apibrėžtus uždavinius ir palengvinti veiksmus, skirtus užkirsti kelią naujiems
regionų skirtumams pranešėjas siūlo šiuos pakeitimus: išplėsti paramos taikymo sritį ir 
užbaigti teminių prioritetų sąrašą, užtikrinti didesnį teminės santalkos lankstumą ir pakeisti 
tvarios miestų plėtros sąvoką.

Pranešėjas siūlo tarp svarbiausių ERPF uždavinių įtraukti su demografiniais sunkumais ir 
trūkumais susiduriančiuose regionuose esamų nelygumų ištaisymą.

Dėl paramos taikymo srities pranešėjas ketina pabrėžti, kad mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 
ir didesnių įmonių daugialypiam tarpusavio priklausomumui tenka svarbus vaidmuo. 
Pranešėjo nuomone, vienašališkas pastarųjų įmonių išbraukimas iš finansavimo padarytų 
žalos ir jų mažesnėms partnerėms. Vis dėlto turi būti nepažeistas principas pirmiausia remti 
pelningas investicijas į MVĮ. Be to, remtina infrastruktūra turi būti apibrėžta kaip 
„prieinama“, kad reglamento formuluote nebūtų atskirta jokia asmenų, ypač pagyvenusiųjų ir 
neįgaliųjų, kategorija. Taikymo sritis taip pat turi būti išplėsta ir turi apimti kultūros, sporto ir 
turizmo sritis. Atsižvelgdamas į dabartinę ekonomikos padėtį ir į tai, kad turimi riboti 
finansiniai ištekliai būtų leidžiami efektyviai, pranešėjas ypač pabrėžia atnaujinamų 
priemonių vaidmenį. Šie argumentai ypač aktualūs todėl, kad ERPF yra pagrindinis 
sanglaudos politikos finansinių priemonių paramos šaltinis.

Kita vertus, kalbant apie išbraukimą iš minėtos paramos taikymo srities, taip pat reikia tam 
tikrų pataisymų. Pranešėjas siūlo, atsižvelgiant į nuolat didėjančius ir atsirandančius naujus 
nelygumus bei regioninio lygmens problemas, iš taikymo srities neišbraukti investicijų į 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą aplinkos, transporto ir IRT srityse labiau išsivysčiusiuose 
regionuose. Toks išbraukimas padarytų neigiamą poveikį strategijos „Europa 2020“ tikslų 
pasiekimui. Be to, neatrodo, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo 
visiškas pašalinimas iš paramos taikymo srities prisidėtų prie tikslo remti vertingas tokios 
rūšies iniciatyvas vietos ir regioniniu lygmenimis.

Pranešėjas pritaria ES finansavimo teminės santalkos koncepcijai ir jos reikalingumui. Tačiau 
pranešėjas tvirtai laikosi nuomonės, kad Komisijos pasiūlymu valstybėms narėms ir 
regionams paliekama nepakankamai galimybių veiksmams, kurių reikia imtis atsižvelgiant į 
jų specifinę padėtį, ir tai ypač akivaizdu labiau išsivysčiusiuose ir pereinamą laikotarpį 
išgyvenančiuosiuose regionuose. Dėl to pranešėjas siūlo šiuo požiūriu nustatyti lankstesnes 
sąlygas, pakeičiant privalomus minimalius lėšų, kurios turi būti sutelktos keliems teisiškai 
privalomiems tikslams, lygius, ir prie santalkos pridėti dar vieną teminį tikslą. Pranešėjas taip 
pat siekia, kad teminėje santalkoje būtų vienodai vertinami regionai, kuriems parama 
laipsniškai panaikinama, ir mažiau išsivystę regionai.

Investavimo prioritetai greičiausiai taps pagrindiniu veiksmų, kurie bus remiami per 
investavimo procesą visoje Europos Sąjungoje, nustatymo šaltiniu. Todėl pranešėjas mano, 
kad juos reikia nustatyti itin tiksliai. Šį požiūrį pranešėjas taiko savo pakeitimuose siūlydamas 
pabrėžti sąveiką su programa „Horizontas 2020“, labiau įtraukti kultūrą ir įmones (nepaisant 
jų dydžio), išplėsti efektyvaus energijos vartojimo ir miestų atnaujinimo temas ir tinkamai 
apsvarstyti Europos vandens transportą.

Pranešėjas supranta bendrų rodiklių ir rezultato rodiklių svarbą. Tačiau jis mano, kad pirmieji 
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rodikliai dėl jų techninio pobūdžio turėtų būti išvardyti įgyvendinimo akte, o ne ERPF 
reglamento priede.

Miestų aspekto klausimas yra didžiausias Komisijos pasiūlymo iššūkis, ypač dėl to, kad 
Europos miestai ir didmiesčiai yra vieni pagrindinių sanglaudos fondų paramos gavėjų. 
Miestų dalyvavimą siekiant įvairių teminių tikslų papildo naujai įvedamas tam tikros ERPF 
lėšų dalies rezervavimas integruotiesiems tvarios miestų plėtros veiksmams. Nors pranešėjas 
palankiai vertina šį naują elementą, vis dėlto mano, kad didesnė Europos pridėtinė vertė gali 
būti sukurta šiuos integruotuosius veiksmus įgyvendinant funkcinėse miestų vietovėse. Šių 
vietovių apibrėžtį turėtų nustatyti valstybės narės, kurios dėl tikslios jų formos geriausiai gali 
nuspręsti atitinkamose partnerystės sutartyse. Šiame procese reikia visapusiškai atsižvelgti į 
partnerystės principą ir tų vietovių teritorines ypatybes. ERPF išteklius nustatytu lygiu 
perdavus miestams pagal valstybių narių institucinę, teisinę ir finansinę sistemą, būtų dar 
labiau padidinta minėta Europos pridėtinė vertė, integruotaisiais veiksmais suteikiama tvariai 
miestų plėtrai. Tais atvejais, kai perduodami visi įgaliojimai, veiksmai galėtų būti vykdomi 
kaip bendrųjų įgaliojimų suteikimas. Pranešėjas mano, kad siūlomas apribojimas tvarią miestų 
plėtrą valdyti per integruotąsias teritorines investicijas smarkiai apribotų galimybę kuo geriau 
atsižvelgti į konkrečią teritorinę padėtį ir pasirinkti tinkamiausią finansavimo valdymą, t. y. 
kai kuriais atvejais nebūtų galima taikyti anksčiau buvusių sėkmingų veiksmų. Todėl 
pranešėjas siūlo leisti vykdyti tvarią miestų plėtrą pasitelkiant specialią veiklos programą ar 
specialią prioritetinę kryptį. Be to, pranešėjas labai teigiamai vertina novatoriškų veiksmų 
diegimą tvarios miestų plėtros srityje. Nors pranešėjas neneigia būtinybės kurti tinklus, 
stiprinti gebėjimus ir keistis patirtimi tvarios miestų plėtros srityje, jis mano, kad tą galima 
daryti naudojant jau esamas programas ir įtraukiant esamas įstaigas, todėl, laikydamasis 
tokios savo nuomonės, jis siūlo išbraukti nuostatą dėl miestų plėtros forumo. Galiausiai – tai 
irgi svarbu – pranešėjas siūlo stiprinti ir kurti miesto bei kaimo sąsajas.

Be to, pranešėjas pabrėžia, kad dėl specifinės įmonių verslo aplinkos atokiausiuose 
regionuose joms reikia suteikti papildomo finansavimo galimybę. 


