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PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) reikėtų apibrėžti objektyvius 
kriterijus, pagal kuriuos būtų galima 
nustatyti reikalavimus atitinkančius 
regionus ir teritorijas. Todėl Sąjungos 
lygmeniu nustatant reikalavimus 
atitinkančius regionus ir teritorijas, reikėtų
remtis bendra Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/200326

nustatyta regionų klasifikavimo sistema;

(9) reikėtų apibrėžti objektyvius ir 
skaidrius kriterijus, pagal kuriuos būtų 
galima nustatyti reikalavimus atitinkančius 
regionus ir teritorijas. Todėl Sąjungos 
lygmeniu nustatant reikalavimus 
atitinkančius regionus ir teritorijas, reikėtų 
remtis bendra Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/200326

nustatyta regionų klasifikavimo sistema;

_________________ _________________

26 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

26 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 
nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) pagal būsimą Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą („Interreg“) 
turėtų būti pakankamai atsižvelgiama į 
finansinę paramą regionams ir, prireikus, 
teikiama finansinė parama regionams, 
kurie labiausiai nukentės dėl Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, 
visų pirma turint mintyje regionus, kurie 
taps pasienio regionais (dėl jūrų ar 
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sausumos sienų);

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) į šį reglamentą reikėtų įtraukti du 
konkrečius INTERREG tikslus: vieną –
siekiant paremti konkretų INTERREG 
tikslą stiprinti institucijų gebėjimus ir 
teisinį bei administracinį 
bendradarbiavimą, ypač, kai jis susijęs su 
Pasienio regionų komunikato 
įgyvendinimu, intensyvinti piliečių ir 
institucijų bendradarbiavimą ir plėtoti bei 
koordinuoti makroregionines ir jūrų 
baseinų strategijas, kitą – siekiant spręsti 
konkrečius išorės bendradarbiavimo 
klausimus, pavyzdžiui, saugumo, 
patikimumo, sienos kirtimo valdymo ir 
migracijos;

(19) į šį reglamentą reikėtų įtraukti 
vieną konkretų INTERREG tikslą: paremti 
konkretų INTERREG tikslą stiprinti 
institucijų gebėjimus ir teisinį bei 
administracinį bendradarbiavimą, ypač, kai 
jis susijęs su Pasienio regionų komunikato 
įgyvendinimu, intensyvinti piliečių ir 
institucijų bendradarbiavimą ir plėtoti bei 
koordinuoti makroregionines ir jūrų 
baseinų strategijas;

Pagrindimas

Nors šis tikslas yra svarbus, sunku jį suderinti su sanglaudos politikos tikslais, kuriais 
grindžiama INTERREG programa, todėl, siekiant nuoseklios politikos, jis turėtų būti 
išbrauktas. Šis papildomas tikslas galėtų sukurti klaidingą įspūdį apie INTERREG lūkesčius 
šioje srityje. Be to, kitos DFP lėšų ir biudžeto eilutės jau apima daugelį klausimų, priskirtų 
šiam tikslui.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) nuostatas dėl INTERREG 
programų rengimo, tvirtinimo ir keitimo, 
teritorinės plėtros, veiksmų atrankos, 
stebėsenos ir vertinimo, programų 
institucijų, veiksmų audito, skaidrumo ir 
komunikacijos (tokios pačios nuostatos 

(21) nuostatas dėl INTERREG 
programų rengimo, tvirtinimo ir keitimo, 
teritorinės plėtros, veiksmų atrankos, 
stebėsenos ir vertinimo, programų 
institucijų, veiksmų audito, skaidrumo ir 
komunikacijos (tokios pačios nuostatos 
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išdėstytos Reglamente (ES) [naujasis 
BNR]) reikėtų pritaikyti pagal INTERREG 
programų specifiką;

išdėstytos Reglamente (ES) [naujasis 
BNR]) reikėtų pritaikyti pagal INTERREG 
programų specifiką; šios specialios 
nuostatos turi būti paprastos ir aiškios, 
kad valstybės narės ir paramos gavėjai 
išvengtų perteklinio reglamentavimo ir 
papildomos administracinės naštos;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) pagal 2016 m. balandžio 13 d.
tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 dalis, vertinant fondus, 
reikia remtis informacija, surinkta vykdant 
specialius stebėsenos reikalavimus, kartu 
reikėtų vengti pernelyg intensyvaus 
reglamentavimo ir administracinės naštos, 
ypač valstybėms narėms. Jeigu to reikia, į 
reikalavimus galima įtraukti išmatuojamus 
rodiklius, pagal kuriuos būtų vertinamas 
praktinis fondų poveikis;

(25) pagal 2016 m. balandžio 13 d. 
tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 dalis, vertinant fondus, 
reikia remtis informacija, surinkta vykdant 
specialius stebėsenos reikalavimus, kartu 
reikėtų vengti pernelyg intensyvaus 
reglamentavimo ir administracinės naštos, 
ypač valstybėms narėms ir paramos 
gavėjams. Jeigu to reikia, į reikalavimus 
galima įtraukti išmatuojamus rodiklius, 
kurie labiausiai tinka pažangai vertinti 
siekiant Europos teritorinio 
bendradarbiavimo („Interreg“) 
programos tikslų, pagal kuriuos būtų 
vertinamas praktinis fondų, naudojamų 
šioje programoje, poveikis;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) remiantis 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpio patirtimi, reikėtų 
toliau laikytis aiškios taisyklių dėl išlaidų 
tinkamumo finansuoti hierarchijos ir kartu 
laikytis principo, kad taisyklės dėl išlaidų 
tinkamumo finansuoti nustatomos 
Sąjungos lygmeniu arba visai INTERREG 
programai, taip siekiant išvengti bet kokio 

(26) remiantis 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpio patirtimi, reikėtų 
toliau laikytis aiškios taisyklių dėl išlaidų 
tinkamumo finansuoti hierarchijos ir kartu 
laikytis principo, kad taisyklės dėl išlaidų 
tinkamumo finansuoti nustatomos 
Sąjungos lygmeniu arba visai INTERREG 
programai, taip siekiant išvengti bet kokio 
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galimo skirtingų reglamentų, taip pat 
reglamentų ir nacionalinių taisyklių 
nesuderinamumo arba prieštaravimų. 
Papildomų vienos valstybės narės 
priimamų taisyklių, taikomų tik tos 
valstybės narės paramos gavėjams, 
aprėptis turėtų būti kuo mažesnė. Ypač 
pažymėtina, kad 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiui priimto 
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 481/201433 nuostatas reikėtų įtraukti į 
šį reglamentą;

galimo skirtingų reglamentų, taip pat 
reglamentų ir nacionalinių taisyklių 
nesuderinamumo arba prieštaravimų. 
Papildomų vienos valstybės narės 
priimamų taisyklių, taikomų tik tos 
valstybės narės paramos gavėjams, reikėtų 
vengti. Ypač pažymėtina, kad 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiui priimto 
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 481/201433 nuostatas reikėtų įtraukti į 
šį reglamentą;

_________________ _________________

33 2014 m. kovo 4 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 
Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 
papildomas konkrečiomis 
bendradarbiavimo programų išlaidų 
tinkamumo finansuoti taisyklėmis 
(OL L 138, 2014 5 13, p. 45).

33 2014 m. kovo 4 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 
Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 
papildomas konkrečiomis 
bendradarbiavimo programų išlaidų 
tinkamumo finansuoti taisyklėmis 
(OL L 138, 2014 5 13, p. 45).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) pagal Reglamento (ES, Euratomas) 
[FR-Omnibus] [63 straipsnio 9 dalį] 
konkretiems sektoriams skirtose taisyklėse 
reikia atsižvelgti į Europos teritorinio 
bendradarbiavimo (INTERREG) programų 
poreikius, pirmiausia susijusius su audito 
funkcijomis. Todėl nuostatas dėl metinės 
audito nuomonės, metinės kontrolės 
ataskaitos ir veiksmų audito reikėtų 
supaprastinti ir labiau pritaikyti prie tokių 
daugiau negu vienai valstybei narei skirtų 
programų;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)    

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) reikėtų nustatyti aiškią finansinės 
atsakomybės už paramos susigrąžinimą už 
pažeidimus seką – paramą vienintelis 
partneris arba kiti partneriai grąžina 
Komisijai per pagrindinį partnerį ir 
vadovaujančiąją instituciją. Reikėtų 
išdėstyti nuostatas dėl valstybių narių, 
trečiųjų valstybių ir valstybių partnerių 
arba užjūrio šalių ir teritorijų (toliau –
UŠT) atsakomybės, jeigu lėšų susigrąžinti 
iš vienintelio partnerio, kito partnerio arba 
pagrindinio partnerio nepavyksta ir jeigu 
tokiu atveju lėšas vadovaujančiajai 
institucijai grąžina valstybė narė. Todėl 
pagal INTERREG programas paramos 
gavėjų lygmeniu nesusigrąžinamų sumų 
nėra. Tačiau reikia aiškiau nustatyti, kaip 
elgtis, jeigu valstybė narė, trečioji valstybė, 
valstybė partnerė arba UŠT negrąžina lėšų 
vadovaujančiajai institucijai. Taip pat 
reikėtų aiškiau nustatyti su lėšų 
susigrąžinimu susijusius pagrindinio 
partnerio įsipareigojimus. Ypač 
pažymėtina, kad vadovaujančiajai 
institucijai neturėtų būti leidžiama 
įpareigoti pagrindinį partnerį pradėti 
teismines procedūras kitoje šalyje;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)            

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) nors INTERREG programos, 
kuriose dalyvauja trečiosios valstybės, 
valstybės partnerės arba UŠT, turėtų būti 
įgyvendinamos pagal pasidalijamojo 
valdymo principą, atokiausių regionų 
bendradarbiavimo veiksmai gali būti 
įgyvendinami pagal netiesioginio valdymo 
principą. Reikėtų išdėstyti konkrečias 
taisykles dėl to, kaip visas programas arba 
jų dalį įgyvendinti pagal netiesioginio 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)    
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valdymo principą;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) siekiant užtikrinti vienodas 
INTERREG programų tvirtinimo ir 
keitimo sąlygas, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tačiau 
įgyvendinant išorės tarpvalstybines 
bendradarbiavimo programas, kai 
taikytina, reikėtų laikytis Reglamentuose 
(ES) [PNPP III] ir [KPTBP] nustatytų 
Komisijos procedūrų dėl sprendimų, 
kuriais tos programos patvirtinamos pirmą 
kartą;

(35) siekiant užtikrinti vienodas 
INTERREG programų tvirtinimo ir 
keitimo sąlygas, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tačiau, 
kai taikytina, įgyvendinant išorės 
tarpvalstybines bendradarbiavimo 
programas reikėtų laikytis Reglamentuose 
(ES) [PNPP III] ir [KPTBP] nustatytų 
Komisijos procedūrų dėl sprendimų, 
kuriais tos programos patvirtinamos pirmą 
kartą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu trečioji valstybė arba valstybė 
partnerė, prisidedanti prie INTERREG 
programos nacionaliniais ištekliais, kurie 
nėra nacionalinis bendras ERPF arba 
Sąjungos išorės finansavimo priemonės 
paramos finansavimas, INTERREG 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
sumažina tą įnašą apskritai ar jau 
atrinktiems bendriems veiksmams ir, 
gavusi 22 straipsnio 6 dalyje nurodytą 
dokumentą, dalyvaujanti valstybė narė arba 
valstybės narės prašo taikyti vieną iš 4 
dalies antroje pastraipoje nurodytų 
galimybių.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
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18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įvertina kiekvieną 
INTERREG programą ir tai, kaip ji atitinka 
Reglamentą (ES) [naujasis BNR], 
Reglamentą (ES) [naujasis ERPF] ir šį 
reglamentą ir, jei parama teikiama pagal 
Sąjungos išorės finansavimo priemones ir,
jeigu to reikia, ar programa atitinka 10 
straipsnio 1 dalyje nurodytą daugiametį 
strateginį dokumentą arba atitinkamame
vienos arba kelių šių priemonių 
pagrindiniame akte nurodytą atitinkamą 
strateginę programą.

1. Komisija įvertina kiekvieną 
INTERREG programą ir tai, kaip ji atitinka 
Reglamentą (ES) [naujasis BNR], 
Reglamentą (ES) [naujasis ERPF] ir šį 
reglamentą; jei parama teikiama pagal 
Sąjungos išorės finansavimo priemones ir 
jeigu reikia įvertinti, ar programa atitinka 
10 straipsnio 1 dalyje nurodytą daugiametį 
strateginį dokumentą arba atitinkamą 
strateginę programą, Komisija įvertina jos 
atitiktį pagal atitinkamą vienos arba kelių 
šių priemonių pagrindinį aktą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per programavimo laikotarpį valstybė narė 
gali perkelti iki 5 proc. pradinio prioritetui 
skirto asignavimo ir ne daugiau kaip 
3 proc. programos biudžeto kitam tos 
pačios INTERREG programos prioritetui.

Per programavimo laikotarpį valstybė narė 
gali perkelti iki 10 proc. pradinio prioritetui 
skirto asignavimo ir ne daugiau kaip 
6 proc. programos biudžeto kitam tos 
pačios INTERREG programos prioritetui.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal ERPF lėšomis remiamas 
vidaus tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
INTERREG programas – 6 %;

a) pagal ERPF lėšomis remiamas 
vidaus tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
INTERREG programas – 7 %;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Stebėsenos komiteto posėdžiai 
šaukiami bent kartą per metus, per juos 
apžvelgiami visi klausimai, turintys įtakos 
pažangai siekiant programos tikslų.

5. Stebėsenos komiteto posėdžiai 
šaukiami bent kartą per metus, per juos 
apžvelgiami visi klausimai, turintys įtakos 
pažangai siekiant programos tikslų, ir 
prireikus parengiamos rekomendacijos.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl kiekvienos INTERREG programos 
stebėsenos komiteto sudėties toje 
programoje dalyvaujančios valstybės narės 
susitaria tarpusavyje ir, kai taikytina, su 
trečiosiomis valstybėmis, valstybėmis 
partnerėmis ir UŠT ir užtikrina, kad jame 
būtų proporcingai atstovaujama 
atitinkamoms institucijoms ir tarpinėms 
institucijoms, taip pat kad jame dalyvautų 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] 6 
straipsnyje nurodytų programos partnerių 
iš valstybių narių, trečiųjų valstybių, 
valstybių partnerių ir UŠT atstovai.

Dėl kiekvienos INTERREG programos 
stebėsenos komiteto sudėties toje 
programoje dalyvaujančios valstybės narės 
atvirai ir skaidriai susitaria tarpusavyje ir, 
kai taikytina, su trečiosiomis valstybėmis, 
valstybėmis partnerėmis ir UŠT ir 
užtikrina, kad jame būtų proporcingai 
atstovaujama atitinkamoms institucijoms ir 
tarpinėms institucijoms, taip pat kad jame 
dalyvautų Reglamento (ES) [naujasis 
BNR] 6 straipsnyje nurodytų programos 
partnerių iš valstybių narių, trečiųjų 
valstybių, valstybių partnerių ir UŠT 
atstovai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama išnagrinėti INTERREG 
programų veiklos rezultatus, Komisija gali 
surengti peržiūrą.

Siekdama išnagrinėti INTERREG 
programų veiklos rezultatus, Komisija 
surengia peržiūrą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Peržiūros rezultatai įforminami 
raštu suderintame protokole.

3. Peržiūros rezultatai įforminami 
raštu suderintame protokole ir paskelbiami 
peržiūrėtos programos interneto 
svetainėje. Komisija įvertina peržiūros 
rezultatus raštu, paskelbia veiklos 
vertinimo rezultatus ir pateikia šį 
vertinimą Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena vadovaujančioji institucija 
elektroniniu būdu pateikia Komisijai 
atitinkamos INTERREG programos 
suvestinius duomenis iki kiekvienų metų 
sausio 31 d., kovo 31 d., gegužės 31 d., 
liepos 31 d., rugsėjo 30 d. ir lapkričio 30 d. 
pagal Reglamento (ES) Nr. [naujasis BNR] 
[VII] priede pateiktą formą.

Kiekviena vadovaujančioji institucija 
elektroniniu būdu pateikia Komisijai 
atitinkamos INTERREG programos 
suvestinius duomenis iki kiekvienų metų 
sausio 31 d., gegužės 31 d. ir rugsėjo 30 d. 
pagal Reglamento (ES) Nr. [naujasis BNR] 
[VII] priede pateiktą formą.

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų perdavimas atliekamas 
naudojant esamas duomenų teikimo 
sistemas, jeigu įrodyta, kad jos buvo 
patikimos ankstesniu programavimo 
laikotarpiu.

Pagrindimas

Naujų duomenų teikimo sistemų įdiegimas dabartiniu programavimo laikotarpiu buvo 
sudėtingas, nes iš pradžių trūko nurodymų ir gairių, todėl reikėjo pakartotinai jas pritaikyti.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. jei reikia, konkretūs programos 
produkto ir rezultato rodikliai naudojami 
pagal Reglamento (ES) [naujasis BNR] 12 
straipsnio 1 dalį, šio reglamento 17 
straipsnio 3 dalies d punkto ii papunktį ir 
31 straipsnio 2 dalies b punktą.

1. jei reikia, konkretūs programos 
produkto ir rezultato rodikliai, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) [naujasis 
BNR] I priede, kurie labiausiai tinka 
pažangai vertinti siekiant Europos 
teritorinio bendradarbiavimo („Interreg“) 
programos tikslų, naudojami pagal 
Reglamento (ES) [naujasis BNR] 12 
straipsnio 1 dalį, šio reglamento 17 
straipsnio 3 dalies d punkto ii papunktį ir 
31 straipsnio 2 dalies b punktą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Prireikus ir vadovaujančiosios 
institucijos tinkamai pagrįstais atvejais, 
konkretūs programos produkto ir 
rezultato rodikliai naudojami papildomai 
prie rodiklių, kurie buvo atrinkti 
vadovaujantis šio straipsnio pirma 
pastraipa.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija, laikydamasi savo 
ataskaitų teikimo reikalavimo pagal 
Finansinio reglamento [38 straipsnio 3 
dalies e punkto i papunktį], teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
informaciją apie programų veiklą ir 
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rezultatus pagal rodiklius, teikdama 
pažangos ir trūkumų ataskaitas ir 
užtikrindama aiškų išlaidų ir veiklos 
rezultatų ryšį.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaujančioji institucija atlieka 
kiekvienos INTERREG programos 
vertinimus. Per kiekvieną vertinimą 
vertinamas programos veiksmingumas, 
rezultatyvumas, aktualumas, darnumas ir 
ES pridėtinė vertė, taip siekiant pagerinti 
atitinkamos INTERREG programos 
struktūrą ir įgyvendinimą.

1. Vadovaujančioji institucija atlieka 
kiekvienos INTERREG programos 
vertinimus. Per kiekvieną vertinimą 
vertinamas programos veiksmingumas, 
rezultatyvumas, aktualumas, darnumas ir 
ES pridėtinė vertė, taip siekiant pagerinti 
atitinkamos INTERREG programos 
struktūrą ir įgyvendinimą. Vertinimų 
dažnumas, nustatomas vertinimo plane, 
nurodytame tolesnėje 5 dalyje, negali būti 
didesnis kaip kartą per metus.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) iš karto, kai INTERREG veiksmas, 
į kurį įeina fizinės investicijos arba įrangos 
pirkimas ir kurio vertė viršija 
100 000 EUR, pradedamas įgyvendinti 
fiziškai, matomoje vietoje kabina viešus 
plakatus arba stato stendus;

c) iš karto, kai INTERREG veiksmas, 
į kurį įeina fizinės investicijos arba įrangos 
pirkimas ir kurio vertė viršija 25 000 EUR, 
pradedamas įgyvendinti fiziškai, matomoje 
vietoje kabina viešus plakatus arba stato 
stendus;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vykdant INTERREG veiksmus, d) vykdant INTERREG veiksmus, 
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kurie nepatenka į c punktą, matomoje 
vietoje kabina bent vieną ne mažesnio kaip 
A3 formato spausdintą plakatą arba 
elektroninį ekraną su informacija apie 
INTERREG veiksmą ir jame pažymi iš 
INTERREG fondo gaunamą paramą;

kurie nepatenka į c punktą, matomoje 
vietoje kabina bent vieną ne mažesnio kaip 
A2 formato spausdintą plakatą arba 
elektroninį ekraną su informacija apie 
INTERREG veiksmą ir jame pažymi iš 
INTERREG fondo gaunamą paramą;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vykdant strateginės svarbos 
veiksmus ir veiksmus, kurių bendros
išlaidos viršija 10 000 000 EUR, 
organizuojant komunikacijos renginį, kai 
jame laiku dalyvauja Komisija ir atsakinga 
vadovaujančioji institucija.

e) vykdant strateginės svarbos 
veiksmus ir veiksmus, kurių bendros 
išlaidos viršija 5 000 000 EUR, 
organizuojant komunikacijos renginį, kai 
jame laiku dalyvauja Komisija ir atsakinga 
vadovaujančioji institucija.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mažų projektų fondų ir finansinių 
priemonių atveju paramos gavėjas 
užtikrina, kad galutiniai naudos gavėjai 
laikytųsi 4 dalies c punkte išdėstytų 
reikalavimų.

5. Mažų projektų fondų ir finansinių 
priemonių atveju paramos gavėjas 
užtikrina, kad galutiniai naudos gavėjai 
laikytųsi 4 dalies c ir d punktuose išdėstytų 
reikalavimų.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidas darbuotojams sudaro 
bendrosios su darbo santykiais susijusios 
išlaidos darbuotojams, dirbantiems 
INTERREG partneriui vienu iš šių būdų:

1. Jei laikomasi visų Sąjungos darbo 
teisės aktų ir juose įtvirtintų teisių, 
išlaidas darbuotojams sudaro bendrosios su 
darbo santykiais susijusios išlaidos 
darbuotojams, dirbantiems INTERREG 
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partneriui vienu iš šių būdų:

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato duomenų tipą ir 
kriterijus, kuriais remiantis sudaromos jos 
audito operacijų imtys, taip pat klaidų 
lygio ekstrapoliacijos metodiką priede, 
kuris turi būti priimtas deleguotuoju aktu 
pagal šio reglamento 62 straipsnį.
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