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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, 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 2012 m. balandžio 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę2,

– 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 (A7-0335/2011),

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 OL C 47, 2011 2 17, p. 1
2 OL C 0, 0000 0 0, p. 0/Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
I antraštinės dalies antraštė

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 sudaryti partnerystės 
susitarimą su kompetentingomis 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis. Valstybės narės taip pat 
turėtų pagal savo institucines, teisines ir 
finansų sistemas bendradarbiauti su 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
kitomis valdžios institucijomis ir 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 
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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;

subjektai būtų atsakingi už planuojamą 
intervenciją, ir naudotis atitinkamų šalių 
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 ir 5 straipsnių pakeitimais reikia stiprinti daugiapakopio valdymo ir partnerystės 
principus, nes tai yra būtina išankstinė veiksmingo Sąjungos tikslų nustatymo ir įgyvendinimo 
sąlyga.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) stengdamasi stiprinti ekonominę, 
teritorinę ir socialinę sanglaudą, Sąjunga 
visais BSP fondų paramos įgyvendinimo 
etapais turėtų siekti naikinti nelygybę bei 
skatinti moterų ir vyrų lygybę, taip pat 
kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos;

stengdamasi stiprinti ekonominę, teritorinę 
ir socialinę sanglaudą, Sąjunga visais 
fondų, kuriems taikomas BNR, paramos 
įgyvendinimo etapais turėtų siekti naikinti 
nelygybę bei skatinti moterų ir vyrų 
lygybę, taip pat kovoti su diskriminacija 
dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje, 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
10 straipsnyje ir Pagrindinių teisių 
chartijos 21 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Socialinė sanglauda ir nediskriminavimas turėtų būti įtraukti į Bendrųjų nuostatų reglamentą 
(BNR), pripažįstant Europos Sąjungos sutarties, SESV ir Pagrindinių teisių chartijos 
įpareigojimus.
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Pakeitimas 4

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) Fondų, kuriems taikomas BNR,
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 deleguotuoju 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.

Pakeitimas 5

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 prioritetus reikėtų 
koordinuoti ir balansuoti su fondų, 
kuriems taikomas BNR, 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 fondus, kuriems taikomas BNR, ir 



PR\902007LT.doc 9/97 PE487.740v03-00

LT

kitas susijusias Sąjungos politikos sritis, ir 
priemones sektorių ir teritoriniu 
lygmenimis; Bendra strateginė programa 
turėtų būti išdėstyta šio reglamento 
priede;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 10–12 straipsniais.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a. reikėtų didinti fondų, kuriems 
taikomas BNR, ir programos „Horizontas 
2020“ sąveiką, kad pažangiosios 
specializacijos strategijomis būtų padidinti 
nacionalinių ir regioninių subjektų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumai 
ir pasiektas tikslas sukurti kompetencijos 
siekimo koncepciją. Kompetencijos 
principas turėtų būti svarbiausias 
elementas plėtojant sanglaudos politikos 
ir mokslinių tyrimų, vystymo ir inovacijų 
politikos krypčių sąveiką;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti Sąjungos politikos krypčių poveikį, reikėtų kad jos sąveikautų, ypač 
atsižvelgiant į sanglaudos ir mokslinių tyrimų ir vystymo politikos krypčių papildomumą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta (16) remdamasi Bendra strategine 
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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;

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 fondų, kuriems taikomas 
BNR, programomis siekti Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslų ir turėtų būti išdėstytos 
tvarkos nuostatos, kad būtų galima 
užtikrinti veiksmingą ir našų fondų, 
kuriems taikomas BNR, 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 8

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 fondų, 
kuriems taikomas BNR, paramos 
įgyvendinimo veiksmingumu ir daro jam 
poveikį. Komisija, atlikdama partnerystės 
sutarties ir programų vertinimą, turėtų 
įvertinti valstybių narių pateiktą 
informaciją dėl ex ante sąlygų atitikimo.
Neįvykdžius ex ante sąlygos, Komisijai 
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turėtų būti suteikti įgaliojimai, 
atsižvelgiant į konkrečiam fondui 
taikomas taisykles, sustabdyti mokėjimus 
programai;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 17 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 9

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 10

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 fondų, kuriems taikomas 
BNR, išlaidų veiksmingumas būtų 
pagrįstas patikima ekonomikos politika ir 
prireikus fondų, kuriems taikomas BNR,
paramą būtų galima perskirstyti šalies 
ekonominėms problemoms spręsti.
Siekiant atitikti ekonomikos valdysenos 
sąlygas, iš Augimo ir stabilumo pakto 
kylančios sąlygos turėtų būti taikomos SF. 
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 
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pakte nustatytos sąlygos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) kad būtų galima įvertinti BSP fondų 
paramos veiksmingumą ir efektyvumą bei 
jos poveikį bendriems BSP fondų tikslams 
ir Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos tikslams, 
turėtų būti atliekamas ex post vertinimas;

(35) kad būtų galima įvertinti fondų, 
kuriems taikomas BNR, paramos 
veiksmingumą ir efektyvumą bei jos 
poveikį bendriems fondų, kuriems 
taikomas BNR, tikslams ir Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslams, turėtų būti atliekamas 
ex post vertinimas; Remdamasi ex post
vertinimais, Komisija turėtų parengti 
kiekvieno fondo apibendrintą ex post
ataskaitą;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 50 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 12

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, 
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reikėtų nustatyti vadovaujančiosios 
institucijos funkcijas;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 4 straipsnio 4 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 13

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

Pagrindimas

Suderinta su 18 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) svarbu, kad visuomenė būtų 
informuojama apie Sąjungos fondų 
paramos pasiekimus. Piliečiai turi teisę 
žinoti, kaip investuojami Sąjungos 
finansiniai ištekliai. Atsakomybė už tai, 
kad atitinkama informacija būtų skelbiama 
visuomenei, tenka ir vadovaujančiosioms 
institucijoms, ir paramos gavėjams. 

(70) svarbu, kad visuomenė būtų 
informuojama apie Sąjungos fondų 
paramos pasiekimus. Piliečiai turi teisę 
žinoti, kaip investuojami Sąjungos 
finansiniai ištekliai. Atsakomybė už tai, 
kad atitinkama informacija būtų skelbiama 
visuomenei, tenka ir vadovaujančiosioms 
institucijoms, ir paramos gavėjams bei 
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Siekiant veiksmingesnės komunikacijos su 
visuomene ir didesnės komunikacijos 
veiksmų, kurių imamasi Komisijos 
iniciatyva, sąveikos, pagal šį reglamentą 
komunikacijos veiksmams skiriami 
ištekliai taip pat naudojami siekiant 
Europos Sąjungos politikos prioritetų, 
susijusių su šio reglamento bendraisiais 
tikslais, koordinuotai komunikacijai;

Sąjungos institucijoms ir patariamosioms 
įstaigoms. Siekiant veiksmingesnės 
komunikacijos su visuomene ir didesnės 
komunikacijos veiksmų, kurių imamasi 
Komisijos iniciatyva, sąveikos, pagal šį 
reglamentą komunikacijos veiksmams 
skiriami ištekliai taip pat naudojami 
siekiant Europos Sąjungos politikos 
prioritetų, susijusių su šio reglamento 
bendraisiais tikslais, koordinuotai 
komunikacijai;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 105 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) reikia nustatyti kriterijus, pagal 
kuriuos būtų moduliuojama fondų skiriama 
veiksmų programų bendro finansavimo 
dalis, visų pirma siekiant padidinti 
Sąjungos lėšų dauginamąjį poveikį. Taip 
pat reikia nustatyti didžiausias bendro 
finansavimo normas pagal regionų 
kategorijas, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi bendro finansavimo taikant 
tinkamą nacionalinės paramos lygį 
principo;

(73) reikia nustatyti kriterijus, pagal 
kuriuos būtų moduliuojama fondų skiriama 
veiksmų programų bendro finansavimo 
dalis, visų pirma siekiant padidinti 
Sąjungos lėšų dauginamąjį poveikį. Taip 
pat reikia nustatyti didžiausias bendro 
finansavimo normas pagal regionų 
kategorijas, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi bendro finansavimo taikant 
tinkamą viešosios ir privačios nacionalinės 
paramos lygį principo;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 24 straipsnio pakeitimu.
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Pakeitimas 16

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 augimo ir 
konkurencingumo rezervo skirstymo 
taisyklės, vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimo vietovės ir gyventojų 
skaičiaus apibrėžtys, išsamios taisyklės dėl 
finansinių priemonių (ex ante vertinimas,
išlaidų tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai, paramos derinimas, turto 
perdavimas ir valdymas, mokėjimo 
prašymai ir metinių finansavimo dalių 
kapitalizavimas), veiksmams, iš kurių 
gaunama pajamų, taikomos fiksuoto dydžio 
sumos apibrėžtis, valstybių narių 
atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 
ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
valdymo patikinimo deklaracijos 
pavyzdys, valdymo ir kontrolės sistemos 
valdymas, nacionalinio audito sąlygos, 
valdančiųjų ir tvirtinančiųjų institucijų 
akreditavimo kriterijai, bendrai priimtinos 
duomenų laikmenos, taikytinas finansinės 
pataisų dydis, priedų pakeitimai ir 
konkrečios priemonės, reikalingos norint 
palengvinti perėjimą nuo Reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 taikymo. Komisija 
taip pat turėtų būti įgaliota iš dalies keisti I 
ir IV priedus, kad galėtų atsižvelgti į 
būsimus prisitaikymo poreikius. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija rengtų tinkamas konsultacijas, 
taip pat su ekspertais;

(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: informacijos apie paramą, skirtą 
siekti klimato kaitos tikslų, teikimui 
naudojama metodika, vietos plėtros 
strategijų įgyvendinimo vietovės ir 
gyventojų skaičiaus apibrėžčių kriterijai, 
išsamios taisyklės dėl finansinių priemonių 
(paramos derinimas, išlaidų tinkamumas 
finansuoti, neremiamos veiklos tipai), 
taisyklės dėl tam tikrų finansinių 
priemonių, nustatytų nacionaliniu, 
regioniniu, tarptautiniu ar tarpvalstybiniu 
lygmenimis, su minimaliomis 
nuostatomis, kurios turi būti įtrauktos į 
finansavimo sutartis ir strategijų 
dokumentus susijusios taisyklės, 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, per auditus 
surinktų duomenų naudojimo taisyklės,
valdančiųjų ir tvirtinančiųjų institucijų 
akreditavimo kriterijai, priimtinos 
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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;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su pakeitimais, susijusiais su įgaliojimų perdavimu – žr. 2, 8, 12, 18, 32, 33, 34, 
114, 116 ir 132 straipsnius.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai: dėl visų BSP fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos partnerystės sutartys, 
skirstomas veiklos lėšų rezervas ir dėl 
valstybių narių ekonominės politikos 
sustabdomi mokėjimai; dėl fondų 
įgyvendinimo aktais priimti sprendimus, 
kuriais patvirtinamos veiksmų programos 
ir didelės apimties projektai, sustabdomi 
mokėjimai ir atliekamos finansinės 
pataisos;

(90) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai dėl visų fondų, kuriems 
taikomas BNR, įgyvendinimo aktais 
priimti sprendimus, kuriais patvirtinamos 
partnerystės sutartys, ir įsipareigojimų 
panaikinimo atveju – sprendimus iš dalies 
keisti sprendimus, kuriais patvirtinamos 
programos; dėl fondų įgyvendinimo aktais 
priimti 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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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 18

Pasiūlymas dėl reglamento
91 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(91) siekiant užtikrinti vienodas šios 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
metodika, taikoma klimato kaitos tikslams, 
finansinių priemonių tipinėms sąlygoms ir 
stebėsenai, projektų, iš kurių gaunama 
pajamų, grynųjų pajamų apskaičiavimo 
metodams, regionų ir valstybių narių, 
atitinkančių investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo 
kriterijus nustatymui, fondų veiksmų 
programų pavyzdžiui ir informacijos apie 
didelės apimties projektus teikimo formai 
ir jų ekonominio naudingumo analizei 
taikytiniems metodams, bendrų veiksmų 
planų formai, metinių ir galutinių 
įgyvendinimo ataskaitų pavyzdžiui, 
informavimo ir viešinimo priemonių 
techniniams reikalavimams, valstybių 
narių keitimuisi informacija ir patikroms 
vietoje, valdymo deklaracijos pavyzdžiui, 
audito strategijos, nuomonės ir metinės 
kontrolės pavyzdžiams, per auditus gautų 
duomenų naudojimui ir mokėjimo 
paraiškų pavyzdžiui, turėtų būti naudojami 
remiantis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 
182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 

(91) siekiant užtikrinti vienodas šios 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
metodika, taikoma finansinių priemonių 
tipinėms stebėsenos sąlygoms, jos 
modeliams ir ataskaitų dėl finansinių 
priemonių teikimui, projektų, iš kurių 
gaunama pajamų, grynųjų pajamų 
apskaičiavimo metodams, elektroninėms 
keitimosi duomenimis tarp valstybės narės 
ir Komisijos sistemai, fondų veiksmų 
programų pavyzdžiui, intervencijos 
kategorijų nomenklatūrai, informacijos 
apie didelės apimties projektus teikimo 
formai ir jų ekonominio naudingumo 
analizei taikytiniems metodams, bendrų 
veiksmų planų pavyzdžiui, metinių ir 
galutinių įgyvendinimo ataskaitų 
pavyzdžiui, tam tikriems informavimo ir 
viešinimo priemonių techniniams 
reikalavimams ir susijusiems 
nurodymams, keitimuisi informacija tarp 
paramos gavėjų ir vadovaujančiųjų, 
tvirtinančiųjų, audito institucijų ir 
tarpinių įstaigų, valdymo deklaracijos 
pavyzdžiui, audito strategijos, nuomonės ir 
metinės kontrolės pavyzdžiams ir atrankos 
metodikai ir mokėjimo paraiškų 
pavyzdžiui, turėtų būti naudojami remiantis 
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įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

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;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 8 ir 116 straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

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 
nuostatos, 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 pateikiamos nuostatos, 
kurios yra reikalingos siekiant užtikrinti 
fondų, kuriems taikomas BNR,
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 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

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 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys: Šiame reglamente vartojamų sąvokų
apibrėžtys:

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 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 fondų, kuriems taikomas 
BNR, programavimo nuoseklumo ir 
atitikties valstybių narių ir Sąjungos 
ekonomikos ir užimtumo politikai 
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užimtumo politikai užtikrinimo priemonės; užtikrinimo priemones;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 10 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) Fondų fondas – fondas, įsteigtas 
siekiant iš programų teikti paramą 
kelioms įstaigoms, įgyvendinančioms 
finansines priemones.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų aiškiau, reikėtų pateikti „fondų fondo“ apibrėžtį. Šiuo pakeitimu apibrėžtį 
mėginama sukurti remiantis nusistovėjusiais finansų ir investavimo srityje vartojamais 
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terminais.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
veiksmai, kuriais tinkamo lygmens 
partneryste siekiama vietos tikslų ir 
tenkinami vietos poreikiai, prisidedant prie 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos;

(16) vietos plėtros strategija – suderinti 
veiksmai, kuriais tinkamo lygmens 
partneryste su vietos veiklos grupėmis 
planuojama siekti ir siekiama vietos tikslų 
ir tenkinami vietos poreikiai, prisidedant 
prie Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pateikti nuoseklesnę „vietos plėtros strategijos“ apibrėžtį, ją aiškiai 
susiejant su vietos veiklos grupėmis, kaip pagrindinėmis šių strategijų rengėjomis ir 
įgyvendintojomis.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antros pastraipos 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, 22 apibrėžties antroji 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 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. BSP fondų parama teikiama pagal 
daugiametes programas, papildant 
nacionalinę, regioninę ir vietos 
intervencinę veiklą, skirtą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijai įgyvendinti, atsižvelgiant į 
integruotąsias gaires, konkrečioms šalims 
skirtas rekomendacijas pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir susijusias Tarybos 
rekomendacijas, priimtas pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį.

1. Fondų, kuriems taikomas BNR, parama 
teikiama pagal daugiametes programas, 
papildant nacionalinę, regioninę ir vietos 
intervencinę veiklą, skirtą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijai įgyvendinti, atsižvelgiant į 
integruotąsias gaires ir nacionalines 
reformų programas.

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

Or. en

Pagrindimas
Nacionalinės reformų programos yra ilgalaikiai strateginiai planavimo dokumentai, kuriuose 
išdėstomos būtinos ekonominės reformos ir apibrėžiamas restruktūrizavimas, kurių reikia 
norint padidinti konkurencingumą. O konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos rengiamos 
kasmet, taikant trumpesnio laikotarpio metodą; todėl tokias rekomendacijas daug sudėtingiau 
susieti su ilgalaikiais fondais, kuriems taikomas BNR.

Pakeitimas 28

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 

4. Valstybės narės atitinkamu teritoriniu 
lygmeniu, paisydamos savo institucinės, 
teisinės ir finansinės sistemos ir 
laikydamosi šio reglamento ir 
konkretiems fondams taikomų taisyklių, ir 
jų tam tikslui paskirtos institucijos atsako 
už programų parengimą ir įgyvendinimą ir 
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sistemos ir laikydamosi šio reglamento ir 
konkretiems fondams taikomų taisyklių.

vykdo savo užduotis pagal šį reglamentą ir 
konkretiems fondams taikomas taisykles.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 29

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, 
sudarydama partnerystės susitarimą 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 
partnerių ir to, kaip jie dalyvaus politikos procese, apibrėžtį. Šis pakeitimas rodo EP poziciją, 
pagal kurią vietos ir regioninės valdžios institucijos turėtų turėti visapusišką galimybę 
struktūriškai ir sistemiškai dalyvauti rengiant partnerystės sutartis ir visais sanglaudos 
politikos įgyvendinimo etapais.

Pakeitimas 30

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 įžanginiame sakinyje 
nurodytomis valdžios institucijomis; ir
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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 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ekonominiais ir socialiniais partneriais; 
ir

(b) ekonominiais ir socialiniais partneriais;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai dalyvauja valstybėms narėms 
rengiant partnerystės sutartis ir pažangos 
ataskaitas bei rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas. Partneriai 
dalyvauja programų stebėsenos 
komitetuose.

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
ir pagal 1 dalyje nurodytą partnerystės 
susitarimą, partneriai dalyvauja 
valstybėms narėms rengiant partnerystės 
sutartis ir pažangos ataskaitas bei rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
programas. Partneriai dalyvauja programų 
stebėsenos komitetuose.

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.



PE487.740v03-00 26/97 PR\902007LT.doc

LT

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 140 
straipsnį, rengiant Europos elgesio 
kodeksą, kuriame nustatomi tikslai ir 
kriterijai, skirti padėti įgyvendinti 
partnerystės principą ir sudaryti sąlygas 
valstybėms narėms dalytis informacija, 
patirtimi, rezultatais ir gerąja patirtimi.

3. Parengiamas Europos elgesio kodeksas, 
kad būtų nustatyti tikslai ir kriterijai, skirti 
padėti įgyvendinti partnerystės principą ir 
sudaryti sąlygas valstybėms narėms dalytis 
informacija, patirtimi, rezultatais ir gerąja 
patirtimi. Komisijai pagal 142 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl šio Europos 
elgesio kodekso.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
rengiant ir įgyvendinant programas būtų 
skatinama moterų ir vyrų lygybė bei būtų 
įtraukiamas lyčių lygybės aspektas.

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
visais rengimo, programavimo ir 
įgyvendinimo bei stebėsenos etapais būtų 
skatinama moterų ir vyrų lygybė bei būtų 
nuosekliai įtraukiamas lyčių lygybės 
aspektas.

Or. en

Pagrindimas

BNR reglamente reikėtų pabrėžti lyčių ir prieinamumo aspektus ir tai turėtų būti taikoma 
visais programų įgyvendinimo etapais.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija imasi tinkamų 
priemonių, kad programų rengimo ir 
įgyvendinimo etapais būtų užkirstas kelias 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos.

Valstybės narės ir Komisija imasi tinkamų 
priemonių, kad programų rengimo ir 
įgyvendinimo etapais būtų užkirstas kelias 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos.
Ypač turėtų būti atsižvelgiama į neįgaliųjų 
galimybes, jei reikia, dalyvauti programų 
rengimo, programavimo ir įgyvendinimo 
etapuose.

Or. en

Pagrindimas

BNR reglamente reikėtų pabrėžti lyčių ir prieinamumo aspektus ir tai turėtų būti taikoma 
visais programų įgyvendinimo etapais.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BSP fondų tikslų 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“.

Fondų, kuriems taikomas BNR, tikslų 
siekiama atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir 
Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti,
apsaugoti ir gerinti aplinką, kaip nurodyta 
Sutarties 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 
dalyje, 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 37

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
rengiant ir įgyvendinant partnerystės 
sutartis ir programas būtų skatinama 
laikytis aplinkosaugos reikalavimų, išteklių 
naudojimo veiksmingumo, klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo, atsparumo 
nelaimėms ir rizikos prevencijos bei 
valdymo principų. Valstybės narės teikia 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams įgyvendinti, taikydamos 
Komisijos nustatytą metodiką. Komisija 
šią metodiką patvirtina įgyvendinimo 
aktu. Šis įgyvendinimo aktas priimamas 
pagal 143 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
rengiant ir įgyvendinant partnerystės 
sutartis ir programas būtų skatinama 
laikytis aplinkosaugos reikalavimų, išteklių 
naudojimo veiksmingumo, klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo, atsparumo 
nelaimėms ir rizikos prevencijos bei 
valdymo principų. Valstybės narės teikia 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams įgyvendinti, taikydamos 
Komisijos nustatytą metodiką. Komisijai 
pagal 142 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus dėl šios 
metodikos patvirtinimo.

Or. en

Pagrindimas

Metodikos patvirtinimas yra bendros taikymo srities priemonė, kuria ketinama papildyti tam 
tikrus neesminius pagrindinio teisės akto elementus.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos 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.
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Pakeitimas 39

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.

Pakeitimas 40

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 41

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

BNR, 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 42

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotąjį aktą pagal 142 straipsnį dėl 
Bendros strateginės programos per 3 
mėnesius nuo šio reglamento priėmimo.

Bendra strateginė programa išdėstyta 
[X] priede.

Or. en

Pagrindimas

BSP yra esminis teisėkūros procedūra priimamo akto elementas, nes joje parodomos su 
pagrindinėmis sanglaudos politikos gairėmis susijusios politinių sprendimų galimybės. Todėl 
netinka ją patvirtinti priimant deleguotuosius aktus – ji turėtų būti patvirtinta pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą, kaip priede pateikiama pagrindinio akto dalis.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio antra pastraipa

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 

Jeigu Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija iš esmės 
pasikeičia, Komisija gali pateikti
pasiūlymą persvarstyti Bendrą strateginę 
programą arba Europos Parlamentas ir 
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priima atnaujintą bendrą strateginę 
programą.

Taryba gali paprašyti Komisijos pateikti 
pasiūlymą šiuo klausimu.

Or. en

Pakeitimas 44

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

Pagrindimas

Reikia suderinti 13 straipsnį su 4 straipsnio 4 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 45

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.
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Pakeitimas 46

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

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pagrindinių numatomų kiekvieno 
teminio tikslo rezultatų kiekvieno BSP
fondo atžvilgiu santrauka;

iii) pagrindinių numatomų kiekvieno 
atrinkto teminio tikslo rezultatų kiekvieno 
fondo, kuriam taikomas BNR, atžvilgiu 
santrauka;

Or. en

Pagrindimas

Remdamosi atitinkama netolygumų ir vystymosi poreikio analize, valstybės narės, ypač 
tuomet, kai joms pagal bendrą programą skirtas palyginti nedidelis finansinis paketas, turėtų 
galėti (nepažeisdamos tam tikrų fondų reglamentų nuostatų dėl paramos telkimo pagal temas) 
nustatyti geriausią teminių tikslų derinį, siekiant didesnės sanglaudos ir strategijos „Europa 
2020“ tikslų.
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Pakeitimas 48

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, 
tuo atveju, jei 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 49

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 7 
straipsnyje nurodytoje miestų plėtros 
programoje, sąrašas;

ii) tvarka, kuria užtikrinamas integruotas 
fondų, kuriems taikomas BNR, 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.



PE487.740v03-00 34/97 PR\902007LT.doc

LT

Pakeitimas 50

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 
ir neįgaliesiems, įskaitant, kai tinkama, 
preliminarų lėšų paskirstymą 
atitinkamiems fondams, kuriems taikomas 
BNR;

Or. en

Pagrindimas

Reikia spręsti regionų demografines problemas – tai viena iš pagrindinių problemų, su 
kuriomis regionai susidurs ateityje, kaip nurodyta ir dokumente „Regionai 2020“. Šiuo 
pakeitimu stiprinamas nediskriminavimas ir integracija, ypatingą dėmesį skiriant ir 
neįgaliesiems.

Pakeitimas 51

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 52

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 tie 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 53

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą dėl partnerystės sutarties 
patvirtinimo ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo tos dienos, kai valstybė narė 
ją pateikė, jeigu į Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta. Partnerystės sutartis 
įsigalioja ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 
1 d.

2. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
sprendimą dėl partnerystės sutarties 
patvirtinimo ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo tos dienos, kai valstybė narė 
ją pateikė, jeigu į Komisijos pastabas buvo 
tinkamai atsižvelgta. 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos kompetentingos regioninės ir 
vietos valdžios institucijos per šį laikotarpį 
gali pranešti Komisijai, jei rengiant 
partnerystės sutartį neteisingai 
įgyvendinami svarbūs partnerystės 
aspektai. Partnerystės sutartis įsigalioja ne 
anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas
Siekiant sustiprinti partnerystės principo ir daugiapakopio valdymo įgyvendinimą, vietos ir 
regioninės valdžios institucijos turėtų turėti galimybę Komisijai teikti tiesioginius atsiliepimus 
jau ankstyvuoju etapu.
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija iki 2016 m. gruodžio 31 d. 
parengia komunikatą dėl su partnerystės 
sutartimis ir veiksmų programomis 
susijusių derybų, įskaitant išsamią 
kiekvienos valstybės narės apžvalgą, 
rezultatų. Šis komunikatas teikiamas 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui.

Or. en

Pagrindimas

Teisės aktų leidėjams ir kitoms ES įstaigoms reikia teikti glaustą grįžtamąją informaciją apie 
derybų dėl partnerystės sutarčių ir veiksmų programų rezultatus, kartu padidinant proceso 
matomumą.

Pakeitimas 55

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 ir 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.
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Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad taikant Komisijos siūlomą teminių tikslų sistemą būtų atsižvelgiama į 
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 56

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 fondui, kuriam taikomas 
BNR, 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 57

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 58

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

Pagrindimas
Reikėtų padaryti aiškią nuorodą į šio reglamento 3 dalyje (134 straipsnio e punkte) numatytas 
nuostatas dėl mokėjimų sustabdymo. Laikantis Komisijos pasiūlymo koncepcijos (kaip 
nurodyta 2 straipsnio 3 dalyje), nuoroda į 3 dalį patenka tarp „konkretiems fondams taikomų 
taisyklių“.

Pakeitimas 59

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.
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Or. en

Pagrindimas

Esama pavojaus, kad veiklos lėšų rezervo sukūrimas skatins politikus, kad išsaugotų išteklius, 
nustatyti labai lengvai pasiekiamus tikslus ir todėl nesiimti sudėtingesnių bei sunkiau 
įgyvendinamų kur kas vertingesnių naujoviškų projektų ir priemonių.

Pakeitimas 60

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

Or. en

Pakeitimas 61

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 
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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 
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.
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Pakeitimas 62

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 
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 
disbalansų prevencijos ir naikinimo] 7 
straipsnio 2 dalį, jeigu tie pakeitimai 
laikomi būtinais, norint ištaisyti 
makroekonominį disbalansą; 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;



PE487.740v03-00 42/97 PR\902007LT.doc

LT

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.
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 
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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 
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 
išmokėti tai valstybei narei suteiktos 
finansinės paramos; 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 
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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) 
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.
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Or. en

Pagrindimas

Nėra tiesioginio sąryšio 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 padidėtų valstybių narių, 
kurios ir taip turi makroekonominių sunkumų, problemos.

Pakeitimas 63

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 64

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 sudaryti 
partnerystės sutarties ir patvirtinti veiksmų programas.
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienoje programoje nustatoma 
strategija, kuria įgyvendinant programą 
prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos, 
laikantis Bendros strateginės programos ir 
partnerystės sutarties. Kiekvienoje 
programoje išdėstoma BSP fondų paramos 
veiksmingo ir suderinto įgyvendinimo 
tvarka ir nurodomi veiksmai, kuriais būtų 
mažinama paramos gavėjams tenkanti 
administracinė našta.

1. Kiekvienoje programoje nustatoma 
strategija, kuria įgyvendinant programą 
prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos, 
laikantis Bendros strateginės programos 
nuostatų ir partnerystės sutarties turinio. 
Kiekvienoje programoje išdėstoma fondų, 
kuriems taikomas BNR, paramos 
veiksmingo ir suderinto įgyvendinimo 
tvarka ir nurodomi veiksmai, kuriais būtų 
mažinama paramos gavėjams tenkanti 
administracinė našta.

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienoje programoje nustatomi 
konkretūs tikslai, BSP fondų paramos 
finansiniai asignavimai ir atitinkamas 
nacionalinis bendras finansavimas.

2. Kiekvienoje programoje nustatomi 
konkretūs tikslai, fondų, kuriems taikomas 
BNR, paramos finansiniai asignavimai ir 
atitinkamas nacionalinis viešųjų ir privačių 
lėšų bendras finansavimas.

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame reglamente nenustatytos galimybės lanksčiai derinti viešuosius ir privačius 
bendro finansavimo šaltinius. Patirtis rodo, kad bendro finansavimo nebuvimas gali būti 
įgyvendinimo kliūtis; taigi esant įvairiems finansavimo šaltiniams gali būti paskatintas lėšų 
panaudojimas.
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, atsižvelgdama į ex ante
vertinimą, vertina programų atitiktį šiam 
reglamentui ir konkretiems fondams 
taikomoms taisyklėms, taip pat jų 
veiksmingą indėlį siekiant kiekvienam 
BSP fondui nustatytų konkrečių teminių 
tikslų ir Sąjungos prioritetų, Bendros 
strateginės programos ir partnerystės 
sutarties tikslų, ir įgyvendinant 
konkrečioms šalims taikomas 
rekomendacijas pagal Sutarties 121 
straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijas, priimtas pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį. Vertinant visų pirma 
skiriamas dėmesys programos strategijos, 
atitinkamų tikslų, rodiklių, uždavinių ir 
biudžeto išteklių paskirstymo tinkamumui.

1. Komisija, atsižvelgdama į ex ante
vertinimą, vertina programų atitiktį šiam 
reglamentui ir konkretiems fondams 
taikomoms taisyklėms, taip pat jų 
veiksmingą indėlį siekiant kiekvienam 
fondui, kuriam taikomas BNR, nustatytų 
konkrečių teminių tikslų ir Sąjungos 
prioritetų, jų suderinamumą su Bendros 
strateginės programos nuostatomis ir 
partnerystės sutarties turiniu, ir 
įgyvendinant konkrečioms šalims taikomas 
rekomendacijas pagal Sutarties 121 
straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijas, priimtas pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį. Vertinant visų pirma 
skiriamas dėmesys programos strategijos, 
atitinkamų tikslų, rodiklių, uždavinių ir 
biudžeto išteklių paskirstymo tinkamumui.

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija per tris mėnesius nuo 
programos pateikimo dienos pateikia 
pastabas. Valstybė narė Komisijai suteikia 
visą reikalingą papildomą informaciją ir, 
kai tinkama, atnaujina siūlomą programą.

2. Komisija per tris mėnesius nuo 
programos pateikimo dienos pateikia 
pastabas. Valstybė narė Komisijai suteikia 
visą reikalingą papildomą informaciją ir, 
kai tinkama, per 2 mėnesius atnaujina 
siūlomą programą.

Or. en
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybių narių pateikti prašymai iš 
dalies keisti programas tinkamai 
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.

1. Valstybių narių pateikti prašymai iš 
dalies keisti programas tinkamai 
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 70

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vykdoma konkrečiose subregioninėse 
teritorijose;

(a) vykdoma konkrečiose subregioninėse 
teritorijose, kurias pagal savo konkrečius 
teritorinius vienetus ir pasikonsultavusios 
su visais atitinkamais šio reglamento 5 
straipsnyje nurodytais partneriais 
apibrėžia valstybės narės;

Or. en

Pagrindimas

Reikia stiprinti partnerystės principą.
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) planuojama atsižvelgiant į vietos 
poreikius ir galimybes, apima vietos 
inovacijų aspektus, tinklų kūrimą ir, kai 
tinkama, bendradarbiavimą.

(d) planuojama atsižvelgiant į vietos 
poreikius ir galimybes, apima vietos 
inovacijų aspektus, tinklų kūrimą ir, kai 
tinkama, teritorinį bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pagal 29 straipsnio 3 dalį sudarytas 
vietos plėtros strategijų atrankos komitetas 
nustato, kad atrinktai vietos plėtros 
strategijai įgyvendinti reikalinga daugiau 
negu vieno fondo parama, gali būti 
paskirtas pagrindinis fondas.

3. Jeigu pagal 29 straipsnio 3 dalį sudarytas 
vietos plėtros strategijų atrankos komitetas 
nustato, kad atrinktai vietos plėtros 
strategijai įgyvendinti reikalinga daugiau 
negu vieno fondo parama, komitetas gali 
paskirti pagrindinį fondą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas atrankos komiteto vaidmuo, nurodant, kad būtent šis komitetas 
gali paskirti pagrindinį fondą.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. BSP fondų remiama vietos plėtra 
vykdoma pagal vieną arba kelis programos 
prioritetus.

5. Fondų, kuriems taikomas BNR,
remiama vietos plėtra vykdoma pagal 
vieną arba daugiau veiksmų programų ir
pagal vieną arba kelis programos 
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prioritetus.

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti, kad bendruomenės inicijuota vietos plėtra gali būti finansuojama iš 
fondų, kuriems taikomas BNR, pagal vieną arba daugiau veiksmų programų.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) bendruomenės dalyvavimo rengiant 
strategiją apibūdinimas;

(d) vietos bendruomenės dalyvavimo 
rengiant strategiją apibūdinimas;

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti, kad šių strategijų vystyme ir vertinime dalyvauja vietos 
bendruomenės.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) strategijos valdymo ir stebėsenos 
tvarkos apibūdinimas, iš kurio būtų matyti 
vietos veiklos grupės pajėgumas 
įgyvendinti strategiją, ir konkrečios 
vertinimo tvarkos apibūdinimas;

(f) strategijos valdymo ir stebėsenos 
tvarkos apibūdinimas, iš kurio būtų matyti 
vietos veiklos grupės pajėgumas 
įgyvendinti strategiją, ir konkrečios vietos 
veiklos grupės atliekamo vertinimo 
tvarkos apibūdinimas;

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti, kad šių strategijų vystyme ir vertinime dalyvauja vietos 
bendruomenės.
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Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato vietos plėtros 
strategijų atrankos kriterijus. Atrankos 
kriterijai gali būti nustatyti konkretiems 
fondams taikomose taisyklėse.

2. Valstybės narės nustato vietos plėtros 
strategijų atrankos kriterijus. Minimalūs 
reikalavimai atrankos kriterijams gali būti 
nustatyti konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse.

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vietos plėtros strategijas atrenka 
programų vadovaujančiųjų institucijų tuo 
tikslu sudarytas komitetas.

3. Vietos plėtros strategijas atrenka 
programų vadovaujančiųjų institucijų tuo 
tikslu pagal 5 straipsnį sudarytas 
komitetas.

Or. en

Pagrindimas

Partneriai turėtų visapusiškai dalyvauti pagal 5 straipsnį, t. y. turi būti stiprinamas 
partnerystės principas ir daugiapakopis valdymas.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sprendime dėl vietos plėtros strategijos 
patvirtinimo vadovaujančioji institucija
nustato asignavimus iš kiekvieno BSP

5. Sprendime dėl vietos plėtros strategijos 
patvirtinimo atitinkamos programų 
vadovaujančiosios institucijos nustato 
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fondo. Sprendime taip pat nurodomos už 
atitinkamų programų įgyvendinimą 
atsakingų institucijų funkcijos 
įgyvendinant visas su strategija susijusias 
užduotis.

asignavimus iš kiekvieno fondo, kuriam 
taikomas BNR. Sprendime taip pat 
nurodomos už atitinkamų programų 
įgyvendinimą atsakingų institucijų 
funkcijos įgyvendinant visas su strategija 
susijusias užduotis.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti veiksmingesnį šių strategijų patvirtinimo procesą, nurodant, kad tai turi 
padaryti atitinkamos programų vadovaujančiosios institucijos.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
susijusius su teritorijos ir gyventojų, 
kuriems, kaip nustatyta 1 dalies a punkte, 
taikoma strategija, apibrėžtimi.

6. Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
susijusius su teritorijos ir gyventojų, 
kuriems, kaip nustatyta 1 dalies a punkte, 
taikoma strategija, apibrėžties kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotųjų aktų taikymo sritis turėtų būti teritorijos ir gyventojų, kuriems taikoma 
strategija, apibrėžties kriterijai, nes pagal 29 straipsnio 1 dalies a punktą pati apibrėžtis bus 
įtraukta į vietos vystymo strategiją.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato vietos veiklos 
grupių ir už atitinkamų programų 
įgyvendinimą atsakingų institucijų 
funkcijas įgyvendinant visas su strategija 

Atitinkamos vadovaujančiosios 
institucijos nustato vietos veiklos grupių ir 
už atitinkamų programų įgyvendinimą 
atsakingų institucijų funkcijas įgyvendinant 
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susijusias užduotis. visas su strategija susijusias užduotis.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 29 straipsnio 5 dalies pakeitimu, siekiant aiškiai nurodyti kelių vadovaujančiųjų 
institucijų dalyvavimą ir uždavinius.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaujančioji institucija užtikrina, 
kad vietos veiklos grupės iš grupės išrinktų 
vieną pagrindinį partnerį, atsakingą už 
administracinius ir finansinius reikalus, 
arba sudarytų teisiškai įformintą bendrą 
struktūrą.

2. Atitinkamos vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad vietos veiklos 
grupės iš grupės išrinktų vieną pagrindinį 
partnerį, atsakingą už administracinius ir 
finansinius reikalus, arba sudarytų teisiškai 
įformintą bendrą struktūrą.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 29 straipsnio 5 dalies pakeitimu, siekiant aiškiai nurodyti kelių vadovaujančiųjų 
institucijų dalyvavimą ir uždavinius.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vietos veiklos grupės užduotys: 3. Vietos veiklos grupės užduotys, inter 
alia:

Or. en

Pagrindimas

Šiame reglamente reikėtų nustatyti minimalius su vietos veiklos grupių uždaviniais susijusius 
reikalavimus ir palikti galimybę valstybėms narėms apibrėžti atitinkamą šių grupių vaidmenį.
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Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BSP fondų parama vietos plėtrai Fondų, kuriems taikomas BNR, parama 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai

Or. en

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama vietos plėtrai apima: Parama bendruomenės inicijuotai vietos 
plėtrai apima:

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) parengiamosios paramos sąnaudas; (a) parengiamosios paramos sąnaudas, 
įskaitant paramą vietos veiklos grupėms, 
kurių vietos vystymo strategijų pagal 29 
straipsnio 3 dalį įsteigtas atrankos 
komitetas neatrinks finansavimui;

Or. en

Pagrindimas

Parama parengiamiesiems veiksmams turėtų būti teikiama nesusieta su atrankos komiteto 
sprendimu, kad visoje Europoje vietos veiklos grupės būtų skatinamos teikti savo 



PR\902007LT.doc 55/97 PE487.740v03-00

LT

bendruomenių vystymo strategijas.

Pakeitimas 86

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. Fondai, kuriems taikomas BNR, 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 
būtina numatyti aiškias taisykles. Be to, šios aiškios nuostatos turėtų būti pateiktos reikiamu 
laiku, kad subjektai galėtų pradėti rengti naujo laikotarpio finansines priemones.

Pakeitimas 87

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 

Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai 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 
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veiklos, kurios negalima remti naudojant 
finansines priemones, rūšys.

finansines priemones, rūšys.

Or. en

Pagrindimas

Ex ante vertinimas yra finansinės priemonės nustatymo pagrindas, todėl pagrindiniame akte 
būtina numatyti aiškias taisykles. Be to, šios aiškios nuostatos turėtų būti pateiktos reikiamu 
laiku, kad subjektai galėtų pradėti rengti naujo laikotarpio finansines priemones.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

. Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos konkrečios taisyklės 
dėl tam tikrų pirmos pastraipos b punkte 
nurodytų finansinių priemonių rūšių ir 
produktų, kurie gali būti sukurti 
naudojantis tomis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti deleguotųjų aktų taikymo sritį, keičiant jų įterpimą į šį straipsnį.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) esamoms arba naujoms finansinėms 
priemonėms, kurios yra specialiai skirtos 
numatytiems tikslams siekti ir atitinka 
taikomas Sąjungos ir nacionalines 
taisykles.

(b) esamoms arba naujoms finansinėms 
priemonėms, kurios yra specialiai skirtos 
pasiekti specialiems pagal 24 straipsnio 2 
dalyje nurodytą prioritetą nustatytiems
tikslams.

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos vartojamą terminą „numatytiems tikslams" reikėtų pakeisti aiškia nuoroda.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 142 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
konkrečios taisyklės dėl tam tikrų b 
punkte nurodytų finansinių priemonių 
rūšių ir produktų, kurie gali būti sukurti 
naudojant tas priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) investuoti į esamų arba naujų juridinių 
asmenų, taip pat finansuojamų kitų BSP
fondų lėšomis, kurių paskirtis – įgyvendinti 
finansines priemones laikantis atitinkamų 
BSP fondų tikslų ir kurie imsis vykdyti 
įgyvendinimo užduotis, kapitalą; parama 
šioms investicijoms neviršiją sumų, 
reikalingų naujoms finansinėms 
priemonėms įgyvendinti, laikantis šio 
reglamento tikslų, arba

(a) investuoti į esamų arba naujų juridinių 
asmenų, taip pat finansuojamų kitų fondų, 
kuriems taikomas BNR, lėšomis, kurių 
paskirtis – įgyvendinti finansines 
priemones laikantis atitinkamų fondų, 
kuriems taikomas BNR, tikslų ir kurie 
imsis vykdyti įgyvendinimo užduotis, 
kapitalą; parama šioms investicijoms 
neviršiją sumų, reikalingų naujoms 
investicijoms panaudoti laikantis šio 
reglamento tikslų, arba

Or. en
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Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Dėl įgyvendinimo tvarkos pagal pirmos 
pastraipos a ir b punktus vadovaujančioji 
institucija su įstaigomis, kurioms patikimi 
įgyvendinimo uždaviniai nustatant 
veiksmų programų įnašų į finansines 
priemones sąlygas, sudaro finansavimo 
susitarimus. Dėl įgyvendinimo tvarkos 
pagal 4 dalies c punktą vadovaujančioji 
institucija parengia specialų strateginį 
dokumentą, kuriame nustato veiksmų 
programų įnašų į finansines priemones 
sąlygas. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindiniame akte turėtų būti pateikta aiški nuoroda į „finansavimo susitarimą“. Jei 
vadovaujančioji institucija vadovauja tiesiogiai, rengiamas strateginis dokumentas ir tai 
aiškiai turėtų būti nustatyta šiame reglamente.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 142 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos finansavimo 
sutarčių, subjektų, kuriems patikėta 
vykdyti įgyvendinimo užduotis, funkcijų ir 
pareigų, valdymo sąnaudų ir mokesčių 
taisyklės.

Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos minimalios į 
finansavimo sutartis ir strateginius 
dokumentus įtrauktinos nuostatos ir
subjektų, kuriems patikėta vykdyti 
įgyvendinimo užduotis, funkcijų ir pareigų, 
valdymo sąnaudų ir mokesčių taisyklės.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia paaiškinti deleguotojo akto taikymo sritį geriau apibrėžiant paties straipsnio taikymo 
sritį.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam tikrų finansinių priemonių 
įgyvendinimas

Finansinių priemonių valdymas ir 
kontrolė

Or. en

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl pagal 33 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
33 straipsnio 4 dalies b punkto i, ii ir iii 
papunkčius įgyvendinamų finansinių 
priemonių valdymo ir kontrolės tvarkos.

3. Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
pagal 33 straipsnio 1 dalies a punktą ir 33 
straipsnio 4 dalies b punkto i, ii ir iii 
papunkčius įgyvendinamų finansinių 
priemonių valdymo ir kontrolės išsamių 
taisyklių nustatymo.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti deleguotojo akto taikymo sritį geriau apibrėžiant paties straipsnio taikymo 
sritį.
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Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimtais deleguotaisiais 
aktais nustatyti konkrečias taisykles dėl 
mokėjimų finansinėms priemonėms ir 
tokių mokėjimų anuliavimo bei galimų 
mokėjimo prašymo pasekmių.

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimtais deleguotaisiais 
aktais nustatyti konkrečias taisykles dėl 
mokėjimų finansinėms priemonėms ir 
tokių mokėjimų anuliavimo bei galimų 
mokėjimo prašymo anuliavimo pasekmių.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti deleguotojo akto taikymo sritį, t. y. žodžių junginio „galimos pasekmės“ 
reikšmę.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinėms priemonėms sumokėta BSP
fondų parama pervedama į palūkanines 
sąskaitas valstybės narės finansų įstaigose 
arba laikinai investuojama laikantis 
patikimo finansų valdymo principo.

1. Finansinėms priemonėms sumokėta 
fondų, kuriems taikomas BNR, parama 
pervedama į palūkanines sąskaitas 
valstybės narės finansų įstaigose ir gali 
būti laikinai investuojama laikantis 
patikimo finansų valdymo principo.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinta, kad jei finansinėms priemonėms sumokėta fondų parama laikinai 
investuojama, ji turėtų būti investuojama į bankus, esančius ES valstybių narių teritorijoje.
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Pakeitimas 98

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 fondų, kuriems taikomas 
BNR, parama, pakartotinai panaudojami 
tolesnėms investicijoms pagal tas pačias 
arba kitas finansines priemones, laikantis 
teminių ir konkrečių programos arba 
programų tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Ši pagrindimo dalis tekstui lietuvių kalba netaikoma. Be to, pakeitimu siekiama užtikrinti, kad 
pakartotinis išteklių naudojimas iki programos užbaigimo būtų aiškiai susietas su teminiais ir 
konkrečiais programos arba programų tikslais.

Pakeitimas 99

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.
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Pakeitimas 100

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 fondų, kuriems taikomas BNR,
paramos finansinėms priemonėms, ne 
trumpiau kaip 10 metų nuo programos 
užbaigimo būtų naudojami laikantis 
teminių ir konkrečių programos tikslų.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Remdamasi 143 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta nagrinėjimo procedūra, Komisija 
įgyvendinimo aktu patvirtina vienodas
stebėsenos ir stebėsenos informacijos
teikimo Komisijai sąlygas, taip pat dėl 33 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų 
finansinių priemonių.

3. Remdamasi 143 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta nagrinėjimo procedūra, Komisija 
įgyvendinimo aktu patvirtina stebėsenos ir 
ataskaitų dėl finansinių priemonių
teikimo Komisijai modelius, taip pat dėl 33 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų 
finansinių priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti deleguotojo akto taikymo sritį geriau apibrėžiant paties straipsnio taikymo 
sritį.
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Pakeitimas 102

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 stebėsenos komiteto veikimą ir sustiprinti
atitinkamų partnerių vaidmenį.

Pakeitimas 103

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 atitinkamoms ex ante
sąlygoms pagal 17 straipsnį įvykdyti, visi 
klausimai, turintys poveikio programos 
įgyvendinimui ir įgyvendintos taisomosios 
priemonės. Jei reikia, prie metinės 
įgyvendinimo ataskaitos pridedamas pagal 
40 straipsnį parengtas pranešimas, 
kuriame nurodomos veiklos iš kurių 
susideda finansinės priemonės.
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Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad metinėms įgyvendinimo ataskaitoms būtų taikomos suderintos ir su 
programa susijusios ex ante sąlygos. Be to, reikia paaiškinti sąsajas su 40 straipsniu.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija išnagrinėja metinę 
įgyvendinimo ataskaitą ir savo pastabas dėl 
jos valstybei narei pateikia per du mėnesius 
nuo metinės įgyvendinimo ataskaitos 
gavimo ir per 5 mėnesius nuo galutinės 
ataskaitos gavimo. Jei Komisija per šį 
terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad 
ataskaitos priimtos.

6. Komisija išnagrinėja metinę ir galutinę
įgyvendinimo ataskaitą ir savo pastabas dėl 
jos valstybei narei pateikia per du mėnesius 
nuo metinės įgyvendinimo ataskaitos 
gavimo ir per 5 mėnesius nuo galutinės 
ataskaitos gavimo. Jei Komisija per šį 
terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad 
ataskaitos priimtos.

Or. en

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad į visas po 
posėdžio Komisijos pateiktas pastabas būtų 
tinkamai atsižvelgta.

5. Valstybės narės užtikrina, kad į visas 
Komisijos pateiktas pastabas būtų tinkamai 
atsižvelgta per tris mėnesius.

Or. en
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Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2017 ir 2019 m. Komisija parengia 
strateginę ataskaitą, kurioje apibendrina 
valstybių narių pažangos ataskaitas, ir ją 
pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui.

4. 2017 ir 2019 m. Komisija parengia 
strateginę ataskaitą, kurioje apibendrina 
valstybių narių pažangos ataskaitas, ir ją 
atitinkamai iki 2017 m. gruodžio 31 d. ir 
2019 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui. 

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti strateginių dokumentų pateikimą Europos Parlamentui laiku, kad 
Parlamente galėtų vykti politinės diskusijos atsižvelgiant į Europos semestro diskusijas. 

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 2018 ir 2020 m. Komisija į savo metinę 
pažangos ataskaitą, kurią teikia pavasario 
Europos Vadovų Tarybai, įtraukia skyrių, 
kuriame apibendrina strateginę ataskaitą, 
visų pirma informaciją apie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimo pažangą.

5. 2018 ir 2020 m. Komisija į savo metinę 
pažangos ataskaitą, kurią teikia pavasario 
Europos Vadovų Tarybai, įtraukia skyrių, 
kuriame apibendrina strateginę ataskaitą, 
visų pirma informaciją apie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimo pažangą ir pagal 
šią strategiją sukurtas pavyzdines 
iniciatyvas.

Or. en
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Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertinant siekiama, kad programos būtų 
kokybiškiau rengiamos ir įgyvendinamos, 
taip pat kad būtų įvertintas jų efektyvumas, 
veiksmingumas ir poveikis. Programų
poveikis vertinamas remiantis atitinkamų 
BSP fondų paskirtimi ir atsižvelgiant į 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslus bei bendrąjį 
vidaus produktą (BVP) ir nedarbą, kai 
tinkama.

1. Vertinant siekiama, kad programos būtų 
kokybiškiau rengiamos ir įgyvendinamos, 
taip pat kad būtų įvertintas jų efektyvumas, 
veiksmingumas ir poveikis. Be to, 
programų poveikis vertinamas remiantis 
atitinkamų fondų, kuriems taikomas BNP,
paskirtimi ir atsižvelgiant į Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos tikslus bei bendrąjį vidaus 
produktą (BVP) ir nedarbą, kai tinkama.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad programos pirmiausia bus vertinamos pagal jų tikslus ir fondų, 
kuriems taikomas BNP, paskirtį ir strategijos „Europa 2020“ tikslus.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad 
būtų nustatytos vertinimams reikalingų 
duomenų, įskaitant duomenis apie bendrus 
ir, kai tinkama, konkrečius programų 
rodiklius, parengimo ir surinkimo 
procedūros.

2. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti pagal 51 
straipsnio 1 dalies e punktą. Valstybės 
narės užtikrina, kad būtų nustatytos 
vertinimams reikalingų duomenų, įskaitant 
duomenis apie bendrus ir, kai tinkama, 
konkrečius programų rodiklius, parengimo 
ir surinkimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad vertinimai gali būti atliekami su fondų, kuriems taikomas 
BNR, parama. 
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Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertinimus atlieka ekspertai, funkciniu 
požiūriu nepriklausomi nuo už programos 
įgyvendinimą atsakingos institucijos. 
Komisija pateikia gaires, kaip atlikti 
vertinimus.

3. Vertinimus atlieka ekspertai, funkciniu 
požiūriu nepriklausomi nuo už programos 
įgyvendinimą atsakingos institucijos. 
Iškart po šio reglamento įsigaliojimo 
Komisija pateikia gaires, kaip atlikti 
vertinimus.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad Komisijos gairės dėl vertinimų atlikimo būtų pateiktos programavimo 
laikotarpio pradžioje.

Pakeitimas 111

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

Pagal 16 straipsnio pakeitimą 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.
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Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) ar suplanuotos priemonės pakankamos 
moterų ir vyrų lygybei skatinti, ir 
diskriminacijos prevencijai;

(l) ar suplanuotos priemonės pakankamos 
moterų ir vyrų lygybei skatinti, ir 
diskriminacijos prevencijai, įskaitant 
priemones, skirtas panaikinti kliūtis 
neįgaliųjų prieinamumui;

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad ex ante vertinimuose būtų atsižvelgiama į nediskriminavimo ir 
integracijos priemones, specialų dėmesį skiriant neįgaliesiems.

Pakeitimas 113

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

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per programavimo laikotarpį 
vadovaujančioji institucija atlieka
kiekvienos programos vertinimus, įskaitant 
veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio 
vertinimą, remdamasi vertinimo planu. 
Bent kartą per programavimo laikotarpį 

3. Per programavimo laikotarpį 
vadovaujančioji institucija užtikrina, kad 
būtų atliekami kiekvienos programos 
vertinimai, įskaitant veiksmingumo, 
efektyvumo ir poveikio vertinimą, 
remiantis vertinimo planu. Bent kartą per 
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įvertinama, kaip BSP fondų parama 
prisideda prie kiekvieno prioriteto tikslų 
įgyvendinimo. Stebėsenos komitetas 
išnagrinėja visus vertinimus ir siunčia 
Komisijai. 

programavimo laikotarpį įvertinama, kaip 
fondų, kuriems taikomas BNR, parama 
prisideda prie kiekvieno prioriteto tikslų 
įgyvendinimo. Stebėsenos komitetas 
išnagrinėja visus vertinimus ir siunčia 
Komisijai. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama 49 straipsnį suderinti su 47 straipsnio 3 dalimi, kur nurodoma, kad 
vertinimus atlieka funkciškai nepriklausomi ekspertai.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ex post vertinimus atlieka Komisija arba 
valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos. Per ex post
vertinimus nagrinėjamas BSP fondų 
veiksmingumas ir efektyvumas, jų indėlis 
įgyvendinant Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategiją, laikantis 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse 
nustatytų konkrečių reikalavimų. Ex post
vertinimai užbaigiami iki 2023 m. gruodžio 
31 d.

Ex post vertinimus atlieka Komisija arba 
valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos. Per ex post
vertinimus nagrinėjamas fondų, kuriems 
taikomas BNR, veiksmingumas ir 
efektyvumas, jų indėlis įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, laikantis konkretiems 
fondams taikomose taisyklėse nustatytų 
konkrečių reikalavimų. Ex post vertinimai 
užbaigiami iki 2023 m. gruodžio 31 d. 
Kiekvienam fondui Komisija parengia 
apibendrintą ir vertinimo ataskaitas, 
kuriose apibendrinami ex post vertinimai, 
ir jas pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui bei Regionų 
komitetui. Tokios apibendrintos ir 
vertinimo ataskaitos turėtų būti užbaigtos 
iki 2024 m. birželio 30 d.

Or. en

Pagrindimas

Tokios apibendrintos ataskaitos buvo rengiamos per ankstesnius programavimo laikotarpius 
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ir šią gerą praktiką reikėtų tęsti ir jai nustatyti konkretų teisinį pagrindą. Taip vertinimas, 
svarbiausias į rezultatus nukreipto metodo elementas, bus labiau matomas, kai dėl jo vyks 
politinės diskusijos minėtose ES institucijose. Be to, būtų užtikrintas mokymosi politikos labui 
proceso tęstinumas.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) nacionalinių ir regioninių pajėgumų, 
susijusių su investicijų planavimu, poreikių 
vertinimu, finansinių priemonių, bendrų 
veiksmų planų ir didelės apimties projektų 
rengimu, planavimu ir įgyvendinimu, 
stiprinimas, taip pat bendros, kartu su EIB 
įgyvendinamos iniciatyvos.

(j) nacionalinių ir regioninių pajėgumų, 
susijusių su investicijų planavimu, poreikių 
vertinimu, finansinių priemonių, bendrų 
veiksmų planų, integruotų teritorinių 
investicijų ir didelės apimties projektų 
rengimu, planavimu ir įgyvendinimu, 
stiprinimas, taip pat bendros, kartu su EIB 
įgyvendinamos iniciatyvos.

Or. en

Pagrindimas

Integruotos teritorinės investicijos yra naujoviškas politikos įgyvendinimo metodas ir siekiant 
užtikrinti jo veiksmingumą, reikėtų, kad atitinkamos valdžios institucijos galėtų pasinaudoti 
technine pagalba.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja. 5 straipsnyje nurodytų partnerių 
pajėgumo ir kompetencijos didinimas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant , kad partneriai galėtų veiksmingai prisidėti prie proceso, jie irgi turėtų gauti naudos 
iš pajėgumams didinti skirtų išteklių, nes partneriams dažnai trūksta tinkamų išteklių, kad 
programoje jie visapusiškai panaudotų savo patirtį.
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Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva iš BSP fondų 
galima remti pasirengimo, valdymo, 
stebėsenos, vertinimo, informavimo ir 
komunikacijos, tinklų kūrimo, skundų 
sprendimo, kontrolės ir audito veiksmus. 
BSP fondų paramą valstybė narė gali 
naudoti remdama veiksmus, skirtus 
paramos gavėjų administracinei naštai 
mažinti, įskaitant elektroninio keitimosi 
duomenimis sistemas, ir veiksmams, 
skirtiems valstybės narės institucijų ir 
paramos gavėjų pajėgumų administruoti ir 
naudoti BSP fondų paramą stiprinimui. Šie 
veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir 
vėlesniais programavimo laikotarpiais.

1. Valstybės narės iniciatyva iš fondų, 
kuriems taikomas BNR, galima remti 
pasirengimo, valdymo, stebėsenos, 
vertinimo, informavimo ir komunikacijos, 
tinklų kūrimo, skundų sprendimo, 
kontrolės ir audito veiksmus. Fondų, 
kuriems taikomas BNR, paramą valstybė 
narė gali naudoti remdama veiksmus, 
skirtus paramos gavėjų administracinei 
naštai mažinti, įskaitant elektroninio 
keitimosi duomenimis sistemas, ir 
veiksmams, skirtiems valstybės narės 
institucijų, įskaitant vietos ir regionines 
valdžios institucijas, ir paramos gavėjų 
pajėgumų administruoti ir naudoti fondų, 
kuriems taikomas BNR, paramą 
stiprinimui. Šie veiksmai gali būti susiję su 
ankstesniais ir vėlesniais programavimo 
laikotarpiais. Techninės pagalbos ištekliai 
taip pat prisideda prie 5 straipsnyje 
nurodytų partnerių pajėgumų didinimo ir 
taip partneriams suteikiama galimybė 
įvykdyti savo įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Techninė pagalba turėtų būti teikiama atitinkamu teritoriniu lygmeniu. Siekiant , kad 
partneriai galėtų veiksmingai prisidėti prie proceso, jie irgi turėtų gauti naudos iš 
pajėgumams didinti skirtų išteklių, nes partneriams dažnai trūksta tinkamų išteklių, kad 
programoje jie visapusiškai panaudotų savo patirtį.
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Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Iš tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų, 
nurodomų galutiniame paramos gavėjo 
pateikiamame mokėjimo prašyme, 
išskaitomos grynosios tiesiogiai iš veiksmo 
per jo įgyvendinimo laikotarpį gautos 
pajamos, į kurias veiksmo patvirtinimo 
metu nebuvo atsižvelgta. Ši taisyklė 
netaikoma finansinėms priemonėms ir 
apdovanojimams.

6. Grynosios tiesiogiai iš veiksmo per jo 
įgyvendinimo laikotarpį gautos pajamos, į 
kurias veiksmo patvirtinimo metu nebuvo 
atsižvelgta, iš tinkamų finansuoti veiksmo 
išlaidų atskaitomos ne vėliau kaip 
galutiniame paramos gavėjo 
pateikiamame mokėjimo prašyme. Ši 
taisyklė netaikoma finansinėms 
priemonėms ir apdovanojimams.

Or. en

Pakeitimas 120

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.
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Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visa veiksmams, įgyvendinamiems ne 
programos įgyvendinimo teritorijoje, pagal 
programą skirta suma neviršija 10 proc. 
paramos iš ERPF, Sanglaudos fondo ir 
EJRŽF prioritetų lygmeniu arba 3 proc. 
EŽŪFKP fondo paramos programų 
lygmeniu;

(b) visa veiksmams, įgyvendinamiems ne 
programos įgyvendinimo teritorijoje, pagal 
programą skirta suma yra ne mažesnė nei 
1 proc., tačiau neviršija 10 proc. paramos 
iš ERPF, Sanglaudos fondo ir EJRŽF 
prioritetų lygmeniu arba 3 proc. EŽŪFKP 
fondo paramos programų lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 122

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 duoda naudą tam regionui.

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biudžetiniai įsipareigojimai dėl veiklos 
lėšų bei augimo ir konkurencingumo 
rezervų priimami pagal Komisijos 
sprendimą, kuriuo patvirtinami 

Išbraukta.
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programos pakeitimai.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 18 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios trys regionų kategorijos nustatomos
palyginant jų BVP vienam gyventojui, 
apskaičiuotą perkamosios galios paritetais 
pagal 2006–2008 m. Sąjungos rodiklius, ir 
ES-27 to paties laikotarpio BVP vidurkį.

Regionų klasifikacija pagal vieną iš trijų
regionų kategorijų nustatoma palyginant 
kiekvieno regiono BVP vienam 
gyventojui, apskaičiuotą perkamosios 
galios paritetais pagal XXXX–XXXX m. 
Sąjungos rodiklius, ir ES-27 to paties 
laikotarpio BVP vidurkį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tikslumo reikia užtikrinti, kad klasifikuojant regionus pagal vieną iš trijų kategorijų, 
būtų naudojami naujausi turimi duomenys.

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iš Sanglaudos fondo parama skiriama 
toms valstybėms narėms, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP), apskaičiuotos 
perkamosios galios paritetais pagal 2007–
2009 m. Sąjungos rodiklius, yra mažesnės 
kaip 90 proc. ES-27 to paties laikotarpio 
BNP vidurkio.

3. Iš Sanglaudos fondo parama skiriama 
toms valstybėms narėms, kurių vienam 
gyventojui tenkančios bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP), apskaičiuotos 
perkamosios galios paritetais pagal XXXX–
XXXX m. Sąjungos rodiklius, yra 
mažesnės kaip 90 proc. ES-27 to paties 
laikotarpio BNP vidurkio.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant tikslumo reikia užtikrinti, kad būtų naudojami naujausi turimi duomenys.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicijoms į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą skiriama 96,52 proc.
visų išteklių (t. y. iš viso 
324 320 492 844 EUR) ir jie paskirstomi 
taip:

1. Investicijoms į ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą skiriama XX proc. visų 
išteklių (t. y. iš viso 
XXX XXX XXX XXX EUR) ir jie 
paskirstomi taip:

Or. en

Pagrindimas

The European Parliament has set out in the SURE report a clear position as to the level of 
resources needed in the next MFF for the EU budget. Namely that even with an increase in 
the level of resources for the next MFF of at least 5 % compared to the 2013 level, only a 
limited contribution can be made to the achievement of the Union's agreed objectives and 
commitments and the principle of Union solidarity. Therefore, at least a 5% increase of 
resources is needed for the next MFF. In particular for Cohesion Policy, the position of the 
European Parliament is that its funding should be maintained at least at the level of the 2007-
2013 period (EUR 366,8 billion in 2011 prices excluding CEF).

The Rapporteurs consider that as a result of the above, more resources would be available, in 
comparison to the MFF proposal of the Commission, for all categories of regions. In this 
context, increased funding allocated to outermost regions as well as an extension of the safety 
net for ex-phasing out regions could be adopted.

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 50,13 proc. (t. y. iš viso 162 589 839 
384 EUR) – mažiau išsivysčiusiems 
regionams;

(a) XX proc. (t. y. iš viso XXX XXX XXX 
XXX EUR) – mažiau išsivysčiusiems 
regionams;
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Or. en

Pagrindimas

Derinama su 84 straipsnio 1 dalies įžanginės dalies pakeitimu.

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 12,01 proc. (t. y. iš viso 38 951 564 
661 EUR) – pereinamojo laikotarpio 
regionams;

(b) XX proc. (t. y. iš viso XXX XXX XXX 
XXX EUR) – pereinamojo laikotarpio 
regionams;

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 84 straipsnio 1 dalies įžanginės dalies pakeitimu.

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 16,39 proc. (t. y. iš viso 53.142.922.017 
EUR) – labiau išsivysčiusiems regionams;

(c) XX proc. (t. y. iš viso XXX XXX XXX 
XXX EUR) – labiau išsivysčiusiems 
regionams;

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 84 straipsnio 1 dalies įžanginės dalies pakeitimu.
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Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) 21,19 proc. (t. y. iš viso 68 710 486 
782 EUR) – iš Sanglaudos fondo 
remiamoms valstybėms narėms;

(d) XX proc. (t. y. iš viso XXX XXX XXX 
XXX EUR) – iš Sanglaudos fondo 
remiamoms valstybėms narėms;

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 84 straipsnio 1 dalies įžanginės dalies pakeitimu.

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) 0,29 proc. (t. y. iš viso 
925 680 000 EUR) – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
sutarties Protokole Nr. 6 nustatytus 
kriterijus.

(e) XX proc. (t. y. iš viso XXX XXX XXX 
XXX EUR) – kaip papildomas 
finansavimas Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 
Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo 
sutarties Protokole Nr. 6 nustatytus 
kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 84 straipsnio 1 dalies įžanginės dalies pakeitimu.

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo (a) mažiau išsivysčiusiems ir pereinamojo 
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laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, nacionalinė gerovė ir nedarbo 
lygis;

laikotarpio regionams – reikalavimus 
atitinkančių gyventojų skaičius, regiono 
gerovė, atsižvelgiant, jei tinka, į specifinę 
regionų, kurie turi didelių nuolatinių 
gamtinių arba demografinių trūkumų, 
padėtį, nacionalinė gerovė ir nedarbo lygis;

Or. en

Pagrindimas

Nustatant valstybės narės išteklių padalijimo kriterijus, reikėtų atsižvelgti ir į specifinę 
regionų, kurie turi didelių nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų, padėtį. Šis 
pakeitimas pateiktas todėl, kad reikia dar labiau sustiprinti politikos teritorinį aspektą.

Pakeitimas 133

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 19 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 18 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 134

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 
investavimo prioritetai, laikantis 
konkretiems fondams taikomų taisyklių. 
ESF atveju tinkamai pagrįstomis 

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 
fondų investavimo prioritetus, laikantis 
konkretiems fondams taikomų taisyklių.
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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.

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 135

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.

Pakeitimas 136

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, 

iii) orientacinis funkcinių miestų vietovių 
pagal 14 straipsnio b dalies ii pastraipoje 
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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;

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 137

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 
valstybėse narėse ir regionuose, kurie dalyvauja įgyvendinant makroregionines ir jūrų 
baseinų strategijas.
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Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, jei reikia, nurodant 
preliminarius finansinius asignavimus;

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą regiono 
demografiniams iššūkiams spręsti ir
specifiniams geografinių vietovių, kurios 
yra labiausiai paveiktos skurdo, arba 
tikslinių grupių, kurios patiria didžiausią 
diskriminavimo arba atskirties riziką, 
poreikiams tenkinti, ypač didelį dėmesį 
atkreipiant į marginalias bendruomenes ir 
neįgaliuosius, jei reikia, nurodant 
preliminarius finansinius asignavimus;

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 14 straipsnio c punkto pakeitimu.

Pakeitimas 139

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 17 straipsnį ir
IV priedą, 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
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 140

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 
dalyvavimas;

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 susijusios 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 
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 141

Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 5 proc. kiekvienai veiksmų 

2. Iš ERPF ir ESF lėšų papildomai ir 
neviršijant 10 proc. kiekvienai veiksmų 
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programos prioritetinei krypčiai skiriamo 
Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

programos prioritetinei krypčiai skiriamo 
Sąjungos finansavimo gali būti 
finansuojama veiksmo dalis, kurios 
sąnaudos yra tinkamos finansuoti iš kito 
fondo pagal tam fondui taikomas 
tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu to 
reikia, kad veiksmas būtų sėkmingai 
įgyvendinamas ir finansuojamos sąnaudos 
yra su tuo veiksmu tiesiogiai susijusios.

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniu laikotarpiu numatytas 10 proc. kryžminis finansavimas. Nereikėtų mažinti šio 
santykio, ypač todėl, kad būtų užtikrintas lankstumas teikiant papildomą paramą iš skirtingų 
fondų.

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendras veiksmų planas – tai veiksmas, 
nustatytas ir valdomas pagal pasiektiną 
našumą ir rezultatus. Jį sudaro grupė 
projektų, nesusijusių su infrastruktūros 
teikimu, už kurių vykdymą yra atsakingas 
paramos gavėjas, ir kuris sudaro veiksmų 
programos arba programų dalį. Bendro 
veiksmų plano našumo ir rezultatų rodikliai 
suderinami tarp valstybės narės ir 
Komisijos, jie padeda siekti konkrečių 
veiksmų programų tikslų ir sudaro 
pagrindą skirti fondų paramą. Rezultatai –
tai tiesioginiai bendro veiksmų plano 
įgyvendinimo padariniai. Paramos gavėjas 
yra viešosios teisės subjektas. Bendri 
veiksmų planai nėra laikomi didelės 
apimties projektais. 

1. Bendras veiksmų planas – tai veiksmas, 
nustatytas ir valdomas pagal pasiektiną 
našumą ir rezultatus. Jį sudaro grupė 
projektų, nesusijusių su infrastruktūros 
teikimu, už kurių vykdymą yra atsakingas 
paramos gavėjas, įskaitant vietos ir 
regionines valdžios institucijas, ir kuris 
sudaro veiksmų programos arba programų 
dalį. Bendro veiksmų plano našumo ir 
rezultatų rodikliai suderinami tarp 
valstybės narės ir Komisijos, jie padeda 
siekti konkrečių veiksmų programų tikslų 
ir sudaro pagrindą skirti fondų paramą. 
Rezultatai – tai tiesioginiai bendro veiksmų 
plano įgyvendinimo padariniai. Paramos 
gavėjas yra viešosios teisės subjektas. 
Bendri veiksmų planai nėra laikomi didelės 
apimties projektais. 

Or. en
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Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendram veiksmų planui skiriama 
viešoji parama yra bent mažesnioji iš šių 
sumų: 10 000 000 EUR arba 20 proc.
viešosios paramos veiksmų programai arba 
programoms.

2. Bendram veiksmų planui skiriama 
viešoji parama yra bent mažesnioji iš šių 
sumų: 5 000 000 EUR arba 10 proc.
viešosios paramos veiksmų programai arba 
programoms.

Or. en

Pagrindimas

Plačiai vyrauja nuomonė, kad mažesnė žemutinė riba yra tinkamesnė siekiant užtikrinti, kad 
ši priemonė atitiktų esamą kritinę masę. Tačiau reikėtų pažymėti, kad teisiškai tai yra 
mažiausia galima riba ir daugelyje valstybių narių žemutinė riba, dėl kurios bus susitarta per 
derybų procesą, greičiausiai bus didesnė.

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vystymosi poreikių analizė ir tikslai, 
kuriais grindžiamas bendras veiksmų 
planas, atsižvelgiant į veiksmų programų 
tikslus ir, jei taikomos, konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas, valstybių 
narių ir Sąjungos ekonomikos politikos 
bendrąsias gaires pagal 121 straipsnio 2 
dalį bei Tarybos rekomendacijas, į kurias 
valstybės narės atsižvelgia savo užimtumo 
politikoje, pateiktas pagal Sutarties 148 
straipsnio 4 dalį;

(1) vystymosi poreikių analizė ir tikslai, 
kuriais grindžiamas bendras veiksmų 
planas, atsižvelgiant į veiksmų programų 
ir, jei taikomos, nacionalinių reformų 
programų tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reformų programos yra ilgalaikiai strateginiai planavimo dokumentai, kuriuose 
išdėstomos būtinos ekonominės reformos ir apibrėžiamas restruktūrizavimas, kurių reikia 
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norint padidinti konkurencingumą. O konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos rengiamos 
kasmet, taikant trumpesnio laikotarpio metodą. todėl tokias rekomendacijas daug sudėtingiau 
susieti su ilgalaikiais fondais, kuriems taikomas BNR.

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas specifiniams geografinių 
vietovių, kurios yra labiausiai paveiktos 
skurdo, arba tikslinių grupių, kurios patiria 
didžiausią diskriminavimo arba atskirties 
riziką, poreikiams tenkinti, ypač didelį 
dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, įskaitant, kai tinkama, 
panaudotus finansinius išteklius;

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas specifiniams geografinių 
vietovių, kurios yra labiausiai paveiktos 
skurdo, arba tikslinių grupių, kurios patiria 
didžiausią diskriminavimo arba atskirties 
riziką, poreikiams tenkinti, ypač didelį 
dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes ir neįgaliuosius, įskaitant, 
kai tinkama, panaudotus finansinius 
išteklius;

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad įgyvendinimo ataskaitose būtų atsižvelgiama į nediskriminavimo ir 
integracijos priemones, specialų dėmesį skiriant neįgaliesiems.

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas specifiniams geografinių 
vietovių, kurios yra labiausiai paveiktos 
skurdo, arba tikslinių grupių, kurios patiria 
didžiausią diskriminavimo arba atskirties 
riziką, poreikiams tenkinti, ypač didelį 
dėmesį atkreipiant į marginalias 
bendruomenes, įskaitant, kai tinkama, 
panaudotus finansinius išteklius;

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas regionų 
demografiniams iššūkiams spręsti ir
specifiniams geografinių vietovių, kurios 
yra labiausiai paveiktos skurdo, arba 
tikslinių grupių, kurios patiria didžiausią 
diskriminavimo arba atskirties riziką, 
poreikiams tenkinti, ypač didelį dėmesį 
atkreipiant į marginalias bendruomenes, 
įskaitant, kai tinkama, panaudotus 
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finansinius išteklius;

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 14 straipsnio c punkto pakeitimu.

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sąjungos institucijos ir patariamosios 
įstaigos taip pat gali imtis veiksmų, skirtų 
informuotumui apie sanglaudos politiką 
ir naudą, kurią ji teikia Sąjungos 
piliečiams, didinti.

Or. en

Pagrindimas

BNR reglamente reikėtų nustatyti ne tik valstybių narių atsakomybę, bet ir galimybę Europos 
institucijoms ir patariamosioms įstaigoms didinti informuotumą, kad piliečiams būtų 
paaiškinama, kaip regionuose ir miestuose panaudojamos fondų lėšos. Tai taip pat parodytų, 
koks šiame procese yra Europos Sąjungos indėlis.

Pakeitimas 148

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 

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 
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funkcijas, negali vykdyti audito institucijos 
funkcijų.

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.

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisijai pagal 142 straipsnį priima
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos 
išsamios 2 dalies d punkte nurodyto
keitimosi informacija sąlygos.

8. Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios 2 dalies d 
punkte nurodytos sistemos sukūrimo 
taisyklės ir keitimosi toje sistemoje 
įrašoma ir saugoma informacija sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti deleguotųjų aktų taikymo sritį, nurodant jų dalyką.

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisijai pagal 142 straipsnį priima
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos 
4 dalies d punkte nurodytos audito sekos 
tvarkos taisyklės.

9. Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos 4 dalies d punkte 
nurodytos audito sekos taisyklės.
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Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti deleguotųjų aktų taikymo sritį, nurodant jų dalyką.

Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Taikydama 143 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą nagrinėjimo procedūrą Komisija 
priima įgyvendinimo taisykles dėl per 
Komisijos pareigūnų arba įgaliotų 
Komisijos atstovų atliktą auditą surinktų 
duomenų naudojimo.

7. Komisijai pagal 142 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose 
nustatomos taisyklės dėl per Komisijos 
pareigūnų arba įgaliotų Komisijos atstovų 
atliktą auditą surinktų duomenų naudojimo. 

Or. en

Pagrindimas

Taisyklės dėl per Komisijos pareigūnų arba įgaliotų Komisijos atstovų atliktą auditą surinktų 
duomenų naudojimo yra bendros taikymo srities priemonė, kuria ketinama papildyti tam tikrus 
neesminius pagrindinio teisės akto elementus.

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Akreditavimo institucija priima oficialų 
sprendimą akredituoti tas
vadovaujančiąsias ir tvirtinančiąsias 
institucijas, kurios atitinka Komisijos 
deleguotaisiais aktais, priimtais pagal 
142 straipsnį, nustatytus akreditavimo 
kriterijus.

1. Akreditavimo institucija priima oficialų 
sprendimą akredituoti vadovaujančiąsias ir 
tvirtinančiąsias institucijas, kurios atitinka
pagal 64 straipsnio 2 dalį nustatytus 
atitinkamus akreditavimo kriterijus.

Or. en
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Pagrindimas

Formuluotė turėtų būti paaiškinta taikant standartines nuostatas, naudojamas kai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisijai pagal 142 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomi 
pirmoje pastraipoje nurodyti akreditavimo 
kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė turėtų būti paaiškinta taikant standartines nuostatas, naudojamas kai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl reglamento
132 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentai kaip originalai arba 
patvirtintos tikslios jų originalų kopijos 
saugomi bendrai priimtinose duomenų 
laikmenose, įskaitant elektronines 
dokumentų originalų kopijas arba tik 
elektronine forma saugomus dokumentus.

2. Dokumentai kaip originalai arba 
patvirtintos tikslios jų originalų kopijos 
saugomi priimtinose duomenų laikmenose, 
įskaitant elektronines dokumentų originalų 
kopijas arba tik elektronine forma 
saugomus dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma formuluotė ir žodis „bendrai“ yra per daug neaiškūs, todėl reikia juos pakeisti ir 
užtikrinti, kad deleguotiesiems aktams būtų nustatyta aiški ir nedviprasmiška taikymo sritis.
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Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl reglamento
132 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
142 straipsnį priimti deleguotuosius aktus
ir juose nustatyti, kokios duomenų 
laikmenos gali būti laikomos bendrai 
priimtinomis.

4. Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir 
juose nustatyti, kokios duomenų laikmenos 
gali būti priimtinos.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma formuluotė ir žodis „bendrai“ yra per daug neaiškūs, todėl reikia juos pakeisti ir 
užtikrinti, kad deleguotiesiems aktams būtų nustatyta aiški ir nedviprasmiška taikymo sritis.

Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl reglamento
132 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Dokumentų, saugomų bendrai
priimtinose laikmenose, atitikties 
dokumentų originalams tvarką nustato 
nacionalinės valdžios institucijos, ta tvarka 
užtikrinama, kad saugomos versijos atitiktų 
nacionalinių teisės aktų reikalavimus ir jas 
būtų galima naudoti audito tikslais.

5. Dokumentų, saugomų priimtinose 
laikmenose, atitikties dokumentų 
originalams tvarką nustato nacionalinės 
valdžios institucijos, ta tvarka užtikrinama, 
kad saugomos versijos atitiktų nacionalinių 
teisės aktų reikalavimus ir jas būtų galima 
naudoti audito tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma formuluotė ir žodis „bendrai“ yra per daug neaiškūs, todėl reikia juos pakeisti ir 
užtikrinti, kad deleguotiesiems aktams būtų nustatyta aiški ir nedviprasmiška taikymo sritis.
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Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) valstybė nesiima veiksmų arba nesiima 
tinkamų veiksmų pagal 20 straipsnio 5 
dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 20 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija deleguotuoju aktu, priimtu pagal 
142 straipsnį, gali patvirtinti šio 
reglamento I ir V priedų pakeitimus šio 
reglamento nuostatų taikymo srityse.

Komisijai pagal 142 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl V priedo pakeitimų siekiant, jei reikia, 
papildyti informavimo ir viešumo 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti deleguotojo akto taikymo sritį.

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis priimti 
deleguotuosius aktus.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.
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Or. en

Pagrindimas

Formuluotė turi atitikti standartines nuostatas, nurodant straipsnius, kurių atžvilgiu taikomi 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
suteikiami neribotam laikui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

2. Įgaliojimai priimti …1 straipsniuose 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami 3 metų laikotarpiui nuo ...2. 
Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki trejų metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.
______________
1 (prašome įrašyti visų straipsnių, 
kuriuose numatyti deleguotieji aktai, 
numerius)
2 OL: prašome įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė turi atitikti standartines nuostatas, nurodant straipsnius, kurių atžvilgiu taikomi 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Be to, reikėtų nurodyti suteikimo trukmę.
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Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

141 straipsnyje nurodytus įgaliojimus
Europos Parlamentas arba Taryba gali bet 
kada atšaukti.

Europos Parlamentas arba Taryba gali bet 
kuriuo metu atšaukti …1 straipsniuose 
nurodytų įgaliojimų suteikimą.

_______________
1 (prašome įrašyti visų straipsnių, 
kuriuose numatyti deleguotieji aktai, 
numerius)

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė turi atitikti standartines nuostatas, nurodant straipsnius, kurių atžvilgiu taikomi 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 162

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotieji aktai įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas 
2 mėnesiais.

Pagal …1 straipsnius priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė
Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas trims mėnesiams.

____________
1 (prašome įrašyti visų straipsnių, 
kuriuose numatyti deleguotieji aktai, 
numerius)
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Or. en

Pagrindimas

Formuluotė turi atitikti standartines nuostatas, nurodant straipsnius, kurių atžvilgiu taikomi 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Be to, reikėtų nurodyti suteikimo trukmę.

Pakeitimas 163

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja 
nurodytą datą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 164

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotasis aktas gali būti paskelbtas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioti prieš pasibaigiant tam 
laikotarpiui, jei Europos Parlamentas ir 
Taryba pranešė Komisijai apie ketinimą 
nepareikšti prieštaravimų.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 165

Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba 
paprieštarauja deleguotajam aktui, 
deleguotasis aktas neįsigalioja. Institucija, 
kuri prieštarauja deleguotajam aktui, 
nurodo prieštaravimų priežastis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 166

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Teminės ex ante sąlygos“ 9.2 punkto 3 stulpelio įžanginės dalies pirmos 
įtraukos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

užtikrinama, kad mažas pajamas gaunančių 
grupių ir kitų nepakankamai atstovaujamų 
grupių atstovai labiau siektų aukštojo 
išsilavinimo;

užtikrinama, kad mažas pajamas gaunančių 
grupių ir kitų nepakankamai atstovaujamų 
grupių atstovai labiau siektų aukštojo 
išsilavinimo, ypatingą dėmesį skiriant 
labiausiai pažeidžiamoms grupėms;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu pabrėžiamas poreikis atsižvelgti į labiausiai pažeidžiamas grupes.

Pakeitimas 167

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 2 punkto 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parengta lyčių lygybės skatinimo 
strategija ir veiksmingo jos įgyvendinimo 
užtikrinimo tvarka.

Parengta strategija Sąjungos lyčių lygybės 
tikslams pasiekti ir veiksmingo jos 
įgyvendinimo užtikrinimo tvarka, 
pabrėžiant lyčių klausimą ir imantis 
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specialių veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu pabrėžiamas poreikis atsižvelgti į lyčių klausimo pabrėžimą.

Pakeitimas 168

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo „Bendros ex ante sąlygos“ 2 punkto 3 stulpelio įžanginės dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

parengtas lyčių lygybės tikslų integravimo, 
taikant lyčių standartus ir gaires, planas ir 
ex ante kriterijai;

parengtas lyčių lygybės tikslų integravimo, 
taikant lyčių lygybės standartus ir gaires, 
planas ir ex ante kriterijai visiems 
fondams, kuriems taikomas BNR;

Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti ES lyčių lygybės tikslų, lyčių klausimo pabrėžimas turi būti taikomas visiems 
fondams, kuriems taikomas BNR.

Pakeitimas 169

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2.1 dalies 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Europos informacijos centrus, taip pat 
Komisijos atstovybes valstybėse narėse;

(b) Europos informacijos centrus, taip pat 
Komisijos atstovybes ir Europos 
Parlamento informacijos biurus
valstybėse narėse;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Europos Parlamento informacijos biurai yra valstybėse narėse, jie taip pat turėtų 
dalyvauti informavimo grandinėje ir informacijos skleidimo veikloje.



PR\902007LT.doc 97/97 PE487.740v03-00

LT


