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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Remiantis šiuo reglamentu nustatyta Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) aprėptis 
siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo. Komisija nutarė pasiūlyti atskirą 
reglamentą dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo, siekdama visapusiškai atsižvelgti į jo 
ypatumus ir daugiašalį kontekstą.

Vienas iš naujų šio pasiūlymo aspektų yra lėšų telkimo pagal sritis ir investavimo prioritetų 
nuostatos. Strateginio programų dėmesio ir jų orientavimo į rezultatus gerinimas yra teigiami 
žingsniai pirmyn. Be to, svarbu mažinti administracinę naštą ir numatyti labiau suderintas 
taisykles siekiant palengvinti programos įgyvendinimą ir sėkmingą bendradarbiavimą 
apskritai. Pranešėjo įsitikinimu, Europos Parlamentui ar Tarybai paprašius Komisija turėtų 
pateikti atnaujintas sanglaudos politikos veiksmingumo, taip pat pagal ją kuriamos pridėtinės 
vertės ir skatinamo augimo ataskaitas.

Nors remiantis Komisijos pasiūlymu siūlomi akivaizdūs didžiosios dalies sričių 
patobulinimai, pažanga galėtų būti dar didesnė. Pranešėjas įtraukė keletą svarbių konkrečiai 
su transportu susijusių klausimų į tokias ypač reikšmingas sritis, kaip pasiūlyme nurodyti 
investavimo prioritetai. Vadovautis Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslu itin naudinga 
sprendžiant tarpvalstybines problemas ir bendrus vietos uždavinius. Prastas prieinamumas, 
infrastruktūra ir transporto jungtys šiose svarbiose srityse yra išties aktualūs klausimai; taip 
pat susiduriama su tinkamų tarpvalstybinių transporto tinklų trūkumu. Be to, pranešėjas, 
atsižvelgdamas į neišnaudotą tarpvalstybinių teritorijų potencialą, nepamiršo įtraukti turizmo 
aspekto.

Kai tai susiję su įgaliojimų suteikimu Komisijai, galėtų būti teigiama, kad aprėptis per plati. 
Pranešėjas siekia apriboti Komisijos įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus laikotarpį ir 
nustatyti šių įgaliojimų pratęsimo sąlygas. Remiantis reikalavimu parengti ataskaitą 
Parlamentui ir Tarybai bus užtikrintas patikimas pagrindas pasiūlymams vertinti ateityje. 
Šiame kontekste taip pat atsižvelgiama į naują standartinę Europos Parlamento nuostatų dėl 
deleguotųjų aktų formuluotę.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos stiprinimas apima klausimų 
dėl esamo teritorinės pusiausvyros 
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nebuvimo, taip pat dėl vystymosi ir 
prieinamumo skirtumų šalinimo kėlimą. 
Siekiant šio tikslo labai svarbu atitaisyti 
pusiausvyrą tarp pakrančių ir vidaus 
teritorijų, miesto ir kaimo vietovių, taip 
pat vietovių, kuriose užtikrinamas geras 
susisiekimas, ir atokių vietovių. Šis 
pusiausvyros atitaisymas yra vienas iš 
sanglaudos politikos prioritetų. Pasienio 
regionuose ši būtinybė dar didesnė ir taip 
būtų užtikrintas tinkamų veiksmų 
vykdymas ERPF ir teritorinio 
bendradarbiavimo pagrindu. Atsižvelgiant 
šią būtinybę būtina skatinti ir užtikrinti 
subalansuotą aplinkai nekenksmingą 
teritorijų planavimą, pagrįstą veiksminga 
transporto, gamybos, energetikos, 
paslaugų ir turizmo infrastruktūromis, 
kurios valstybėse narėse ir tarp jų galėtų 
būti naudojamos be jokių fizinių, 
techninių ar administracinių kliūčių. 
Vadovaujantis šio pobūdžio integruotu 
požiūriu būtų remiamas pažangus, tvarus 
ir įtraukus augimas ir tikslų, kuriuos 
Sąjunga yra nusistačiusi teritorinio 
bendradarbiavimo srityje, siekis.

Pagrindimas

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda yra sine qua non pažangiam, tvariam ir 
įtraukiam augimui Europoje, tačiau nuolatinis teritorinės pusiausvyros nebuvimas 
dinamiškumo ir prieinamumo požiūriu trikdo šią sanglaudą. Siekiant atitaisyti šią padėtį 
būtina dėti didesnes pastangas teritorinės pusiausvyros nebuvimo problemai spręsti 
vadovaujantis ERPF teritorinio bendradarbiavimo tikslu ir remiantis veiksminga 
infrastruktūra.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu 
reikėtų siekti spręsti kartu pasienio 
regionuose nustatytas bendras problemas 
(pvz., prasto prieinamumo, netinkamos

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

tęstinumu, prastu prieinamumu ir 
nepakankamomis ar nesamomis 
transporto jungtimis, įskaitant kliūtis 
svarbiuose transporto tinkluose, su vietos 
pramonės įmonių nuosmukiu, netinkama
verslui aplinka, vietos ir regionų 
administracinių institucijų tinklų trūkumu, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir 
informacinių bei ryšio technologijų 
perėmimu, aplinkos tarša, rizikos 
prevencija, neigiamu požiūriu į 
kaimyninės šalies piliečius) ir išnaudoti 
nepanaudotas pasienio srities galimybes 
(tarpvalstybinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų infrastruktūros ir branduolių 
kūrimo, kultūros mainų plėtros, 
tarpvalstybinės darbo rinkos integracijos, 
tvarių tarpvalstybinių transporto tinklų 
rėmimo, jei įmanoma, geležinkelio ar jūrų 
jungčių rėmimo, tvaraus tarpvalstybinio 
turizmo ir jungtinės rinkodaros skatinimo, 
turizmo infrastruktūros gerinimo,
universitetų arba sveikatos centrų 
bendradarbiavimo ir specifinių turizmo 
sektoriaus projektų vystymo), kartu 
gerinant bendradarbiavimo procesą, 
siekiant darbios Sąjungos plėtros. Vykdant 
tarpvalstybinę Šiaurės Airijos ir Airijos 
pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo 
programą, ERPF parama taip pat skiriama 
susijusių regionų socialiniam ir 
ekonominiam stabilumui užtikrinti, 
pirmiausia remiant bendruomenių 
sanglaudą skatinančius veiksmus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Tarptautinio bendradarbiavimo 
teritorijas reikėtų apibrėžti atsižvelgiant į 
reikiamus integruotos teritorinės plėtros 
skatinimo veiksmus. Komisiją reikėtų 
įgalioti apibrėžti tarptautinio 

(10) Tarptautinio bendradarbiavimo 
teritorijas reikėtų apibrėžti atsižvelgiant į 
reikiamus integruotos teritorinės plėtros 
skatinimo veiksmus, kuriais būtų 
palengvintas judumas tarp turistų 
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bendradarbiavimo teritorijas. lankomų ir atokių rajonų. Komisiją 
reikėtų įgalioti apibrėžti tarptautinio 
bendradarbiavimo teritorijas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Remiantis transeuropinio transporto 
tinklo veiklos programa pirmenybė 
teikiamai projektų, susijusių su 
trūkstamomis tarpvalstybinėmis jungtimis 
ir kuriais siekiama šalinti kliūtis, 
finansavimui, kad būtų paskatintas 
judumas ir teritorijos, ypač turistų 
lankomos vietos taptų labiau 
prieinamomis. Siekiant šių tikslų reikia 
užtikrinti tolygesnę naudojimosi Europos 
infrastruktūros tinklų priemone, 
Sanglaudos fondu ir ERPF pusiausvyrą, 
pirmiausia vadovaujantis Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslu.

Pagrindimas

Kad būtų stiprinama Europos teritorinė sanglauda ir taip įgyvendinti pagal strategiją 
„Europa 2020“ numatyti prioritetai, Europos Sąjunga turi padaryti viską, kas įmanoma, 
judumui tarp savo teritorijų palengvinti. Transeuropinis transporto tinklas yra viena iš 
priemonių šiai politikai įgyvendinti, taigi jis sudaro dalį kriterijų, pagal kuriuos naudojantis 
ERPF ir pirmiausia remiantis Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslu skiriamas 
finansavimas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekdamas įgyvendinti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo siekius ir 
tikslus, nustatytus strategijoje 
„Europa 2020“, ERPF pagal Europos 

(17) Siekdamas įgyvendinti klimato kaitos 
poveikio mažinimo ir pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo siekius ir tikslus, 
nustatytus strategijoje „Europa 2020“, 
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teritorinio bendradarbiavimo tikslą turėtų 
padėti siekti teminių tikslų: plėtoti 
žiniomis, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą ekonomiką, skatinti 
ekologiškesnę, labiau išteklius tausojančią 
ir konkurencingesnę ekonomiką, skatinti 
didelį užimtumą, kuriuo būtų užtikrinama 
socialinė ir teritorinė sanglauda, ir ugdyti 
administracinius gebėjimus. Vis dėlto 
investavimo prioritetų pagal įvairius 
teminius tikslus sąrašą reikėtų pritaikyti 
prie konkrečių Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo poreikių, ypač 
sudarant sąlygas tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje tęsti teisinį ir 
administracinį piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimą, bendradarbiavimą 
užimtumo, mokymo ir socialinės įtraukties 
srityse vykdant tarpvalstybinę veiklą, 
tarptautinio bendradarbiavimo srityje 
sudarant sąlygas tęsti į tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programas neįtrauktą 
jūrinį tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir 
rengiant bei įgyvendinant makroregioninę 
ir jūros baseino regiono strategiją.

ERPF pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą turėtų padėti siekti 
teminių tikslų: plėtoti žiniomis, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstą 
ekonomiką, skatinti ekologiškesnę, labiau 
išteklius tausojančią ir konkurencingesnę 
ekonomiką, skatinti didelį užimtumą, 
kuriuo būtų užtikrinama socialinė ir 
teritorinė sanglauda, ir ugdyti 
administracinius gebėjimus. Vis dėlto 
investavimo prioritetų pagal įvairius 
teminius tikslus sąrašą reikėtų pritaikyti 
prie konkrečių Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo poreikių, ypač 
sudarant sąlygas tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje tęsti teisinį ir 
administracinį piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimą, transporto ir turizmo 
infrastruktūrų vystymą, taip pat gerinimą 
ar plėtimą, bendradarbiavimą užimtumo, 
mokymo ir socialinės įtraukties srityse 
vykdant tarpvalstybinę veiklą, tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje sudarant sąlygas 
tęsti į tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programas neįtrauktą jūrinį tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą ir rengiant bei 
įgyvendinant makroregioninę ir jūros 
baseino regiono strategiją.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Siekiant Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo vykdomų 
bendradarbiavimo programų turinio 
reikalavimus reikia pritaikyti prie jų 
specifiškumo. Jose taip pat turi būti pateikti 
veiksmingo įgyvendinimo dalyvaujančių 
valstybių narių teritorijoje elementai, pvz., 
nurodytos už auditą ir kontrolę atsakingos 
įstaigos, jungtinio sekretoriato įsteigimo 
tvarka ir atsakomybės paskyrimas 
finansinių pataisų atveju. Be to, dėl 

(18) Siekiant Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo vykdomų 
bendradarbiavimo programų turinio 
reikalavimus reikia pritaikyti prie jų 
specifiškumo ir atsižvelgti į vietos 
vystymosi problemas. Jose taip pat turi būti 
pateikti veiksmingo įgyvendinimo 
dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje 
elementai, pvz., nurodytos už auditą ir 
kontrolę atsakingos įstaigos, jungtinio 
sekretoriato įsteigimo tvarka ir 
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tarpregioninio bendradarbiavimo programų 
horizontaliojo pobūdžio tokių 
bendradarbiavimo programų turinį reikėtų 
pritaikyti, ypač paramos gavėjo arba 
paramos gavėjų apibrėžtį pagal dabartines 
programas INTERACT ir ESPON.

atsakomybės paskyrimas finansinių pataisų 
atveju. Be to, dėl tarpregioninio 
bendradarbiavimo programų horizontaliojo 
pobūdžio tokių bendradarbiavimo 
programų turinį reikėtų pritaikyti, ypač 
paramos gavėjo arba paramos gavėjų 
apibrėžtį pagal dabartines programas 
INTERACT ir ESPON.

Pagrindimas

Projektai, vystomi pagal bendradarbiavimo programą, taip pat turi būti rengiami 
atsižvelgiant į specifines susijusių vietos teritorijų reikmes.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Išlaikant nuoseklumą su pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo tikslu 
struktūriniais fondais reikėtų užtikrinti 
kompleksiškesnį ir įtraukesnį vietos 
problemų sprendimo metodą. Siekiant 
sustiprinti šį metodą ERPF parama 
pasienio regionuose turėtų būti 
koordinuojama su Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos 
jūros reikalų ir žuvininkystės fondo 
(EJRŽF) parama, prireikus dalyvaujant 
pagal 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės (ETBG) 
įsteigtoms Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupėms, jei į jų tikslus 
įtraukta vietos plėtra.

(19) Išlaikant nuoseklumą su pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo tikslu 
struktūriniais fondais reikėtų užtikrinti 
kompleksiškesnį ir įtraukesnį vietos 
problemų, pvz., nepakankamo transporto 
ir turizmo infrastruktūrų rėmimo, 
tradicinės darbo gamybos sumažėjimo ir 
atitolimo nuo rinkų, sprendimo metodą. 
Siekiant sustiprinti šį metodą ERPF parama 
pasienio regionuose turėtų būti 
koordinuojama su Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos 
jūros reikalų ir žuvininkystės fondo 
(EJRŽF) parama, prireikus dalyvaujant 
pagal 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės (ETBG) 
įsteigtoms Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupėms, jei į jų tikslus 
įtraukta vietos plėtra.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) tarpvalstybinį gretimų regionų 
bendradarbiavimą siekiant skatinti 
integruotą regioninę kaimyninių prie 
sausumos ir jūrų sienų esančių dviejų arba 
daugiau valstybių narių regionų arba 
kaimyninių bent vienos valstybės narės ir 
vienos prie Sąjungos išorės sienos esančios 
trečiosios šalies pasienio regionų plėtrą, 
išskyrus tą, kuri įtraukta į 
bendradarbiavimo programas pagal 
Sąjungos išorės finansines priemones;

1) tarpvalstybinį gretimų regionų 
bendradarbiavimą ir fizinių, techninių ir 
administracinių kliūčių šalinimą siekiant 
skatinti integruotą regioninę kaimyninių 
prie sausumos ir jūrų sienų esančių dviejų 
arba daugiau valstybių narių regionų arba 
kaimyninių bent vienos valstybės narės ir 
vienos prie Sąjungos išorės sienos esančios 
trečiosios šalies pasienio regionų plėtrą;

Pagrindimas

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas bus veiksmingas ir naudingas tik jeigu bus imtasi veiksmų 
fizinėms, techninėms ir administracinėms kliūtims, su kuriomis nuolat susiduriama prie sienų, 
pašalinti.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) keitimąsi patirtimi, susijusia su 
gerosios praktikos turizmo ir transporto 
tinklų srityje nustatymu, perdavimu ir 
platinimu;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinio bendradarbiavimo atžvilgiu 
Komisija įgyvendinimo aktais tvirtina 

Tarptautinio bendradarbiavimo atžvilgiu 
Komisija įgyvendinimo aktais tvirtina 
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pagal bendradarbiavimo programas 
suskirstytą remtinų tarptautinių teritorijų 
sąrašą, į kurį įtraukiami NUTS 2 lygio 
regionai, ir užtikrina, kad pagal ankstesnes 
programas vykdytas bendradarbiavimas 
didesnėse susijusiose teritorijose bus 
tęsiamas. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 30 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

pagal bendradarbiavimo programas 
suskirstytą remtinų tarptautinių teritorijų 
sąrašą, į kurį įtraukiami NUTS 2 lygio 
regionai, ir užtikrina Sąjungos 
makroregioninių strategijų įgyvendinimą 
bei tai, kad pagal ankstesnes programas 
vykdytas tarptautinis bendradarbiavimas 
didesnėse susijusiose teritorijose bus 
tęsiamas. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 30 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kas nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [ERPF reglamentas] 
5 straipsnyje, ERPF remia dalijimąsi 
žmogiškaisiais ištekliais, įranga ir 
infrastruktūra tarpvalstybiniu mastu pagal 
įvairius investavimo prioritetus ir toliau 
nurodytus prioritetus, atitinkančius 
teminius tikslus:

Be to, kas nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [ERPF reglamentas] 
5 straipsnyje, ERPF remia dalijimąsi 
vadinamajam sienų poveikiui pašalinti 
skirtais žmogiškaisiais ištekliais, įranga ir 
infrastruktūra pagal įvairius investavimo 
prioritetus ir toliau nurodytus prioritetus, 
atitinkančius teminius tikslus, kartu 
atžvelgiant į specifines aplinkybes ir vietos 
reikmes:

Pagrindimas

Vertime prancūzų kalba nepakankamai aiškiai perteikta mintis, kad remiantis ERPF 
teritorinio bendradarbiavimo tikslu siekiama pašalinti tai, kas apibrėžiama kaip „sienų 
poveikis“. Taip pat  reikėtų pažymėti, kad nėra vieno bendro metodo šio fondo paramai 
įgyvendinti, tačiau dėmesys turėtų būti atkreiptas į specifines aplinkybes ir vietos reikmes.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio a punkto -i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) naujos pusiausvyros tarp pakrančių ir 
vidaus teritorijų, miesto ir kaimo vietovių, 
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taip pat vietovių, kuriose susisiekimas 
geras, ir atokių vietovių užtikrinimą 
tarpvalstybiniu mastu, taip pat 
tarpvalstybinius struktūrinius veiksmus 
ekonominei, socialinei ir teritorinei 
sanglaudai, prieinamumui, augimui, 
vystymuisi ir patrauklumui skatinti;

Pagrindimas

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda yra sine qua non pažangiam, tvariam ir 
įtraukiam augimui Europoje, tačiau nuolatinis teritorinės pusiausvyros nebuvimas 
dinamiškumo ir prieinamumo požiūriu trikdo šią sanglaudą. Siekiant įveikti šią padėtį, vienas 
iš pagrindinių investavimo prioritetų turi būti naujos regionų pusiausvyros užtikrinimas 
įgyvendinant tinkamus struktūrinius veiksmus.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) tarpvalstybinių darbo rinkų integraciją, 
įskaitant tvarų tarpvalstybinį judumą, kai 
įmanoma, užtikrinant geležinkelio ir jūrų 
jungtis su naujosiomis valstybėmis 
narėmis ir tarp jų, taip pat su 
kaimyninėmis šalimis, tvarų turizmą, 
tarpvalstybines transporto jungtis, 
suderintas su transeuropiniais transporto 
tinklais, fizinių, techninių ir 
administracinių kliūčių šalinimą, bendras 
vietos užimtumo iniciatyvas ir bendrą 
mokymą (atitinka teminį užimtumo 
skatinimo ir darbo jėgos judumo rėmimo 
tikslą);

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) tarpvalstybinio turizmo ir jungtinės 
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rinkodaros skatinimą (kaip dalį teminio 
tikslo skatinti mažų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ), žemės ūkio sektoriaus (pagal 
EŽŪFKP) ir žuvininkystės bei 
akvakultūros sektorių (pagal EJRŽF) 
konkurencingumą);

Pagrindimas

Bendros turizmo strategijos, pagal kurias skatinamas konkurencingumas, naudingos ne tik 
ekonominės politikos požiūriu, bet jomis ir labai prisidedama prie Lisabonos sutartyje 
numatyto naujojo teritorinės sanglaudos tikslo siekio.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) teisinio ir administracinio 
bendradarbiavimo bei piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimo skatinimą (atitinka 
teminį institucinių gebėjimų ir veiksmingo 
viešojo administravimo gerinimo tikslą);

iv) teisinio ir administracinio 
bendradarbiavimo bei piliečių ir institucijų 
bendradarbiavimo, įskaitant tarpvalstybinį 
administracijos institucijų 
bendradarbiavimą siekiant gerinti visų 
suinteresuotųjų šalių, susijusių su 
tarpvalstybinės infrastruktūros reikmėmis, 
planavimu ir vystymu, bendravimą ir 
konsultacijas, skatinimą (atitinka teminį 
institucinių gebėjimų ir veiksmingo viešojo 
administravimo gerinimo tikslą);

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio a punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) veiksmų turizmo sektoriuje, kuriais 
siekiama vystyti susijusias sritis, vykdymą 
ir skatinimą;
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio a punkto iv b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivb) Sąjungos transporto sistemos 
integravimą į Sąjungos kaimyninių šalių 
transporto sistemas;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio a punkto iv c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ivc) naujos transporto ir turizmo 
infrastruktūros vystymą, taip pat esamos 
transporto ir turizmo infrastruktūros 
gerinimą ar plėtrą;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra Bendruomenės inicijuota vietos plėtra 
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pagal Reglamento (ES) Nr. /2012 [BNR] 
28 straipsnį gali būti įgyvendinama 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programose, jei vietos grupes sudaro bent 
dviejų šalių, iš kurių viena yra valstybė 
narė, atstovai.

pagal Reglamento (ES) Nr. /2012 [BNR] 
28 straipsnį gali būti įgyvendinama 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
programose, jei vietos grupes sudaro bent 
dviejų šalių, iš kurių viena yra valstybė 
narė, vietos atstovai.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija teikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai metines įgyvendinimo 
ataskaitas, susijusias su Europos 
regioninei plėtrai skirtų lėšų panaudojimu 
siekiant teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 17 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. 17 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos. 
Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių 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.
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Pagrindimas

Įgaliojimų suteikimo Komisijai laikotarpis turėtų būti apribotas iki penkerių metų ir, jeigu 
tenkinamos tam tikros sąlygos, t. y., parengiama ataskaita ir tam neprieštarauja Parlamentas 
ir Taryba, gali būtų pratęstas. Remiantis šiuo pakeitimu atsižvelgiama į naują standartinę 
formuluotę, susijusią su deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 2 stulpelio 10 a eilutė (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIENETAS VIENETAS

EUR

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 3 stulpelio 10 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PAVADINIMAS PAVADINIMAS

Investicijų, skirtų užtikrinti, kad turizmo 
paslaugos būtų lengviau prieinamos 
asmenims su judėjimo negalia, dydis

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 2 stulpelio 10 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIENETAS VIENETAS

EUR

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 3 stulpelio 10 b eilutė (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PAVADINIMAS PAVADINIMAS

Investicijų į dviračių infrastruktūros 
tinklus dydis

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 2 stulpelio 10 c eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIENETAS VIENETAS

EUR

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 3 stulpelio 10 c eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PAVADINIMAS PAVADINIMAS

Investicijų į gamtos, kultūros, pramonės ir 
istorijos paveldą dydis

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 2 stulpelio 16 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIENETAS VIENETAS

Skaičius

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 3 stulpelio 16 a eilutė (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PAVADINIMAS PAVADINIMAS

Naujos nutiestos, rekonstruotos ar 
patobulintos tarpvalstybinės atkarpos

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 2 stulpelio 20 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIENETAS VIENETAS

Skaičius

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 3 stulpelio 20 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PAVADINIMAS PAVADINIMAS

Naujos nutiestos, rekonstruotos ar 
patobulintos tarpvalstybinės atkarpos

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 2 stulpelio 21 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIENETAS VIENETAS

Dalis procentais

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 3 stulpelio 21 a eilutė (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PAVADINIMAS PAVADINIMAS

Pasikeitusi viešojo transporto rūšies dalis
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