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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos teritorinio bendradarbiavimo iniciatyvos (INTERREG) tikslas – skatinti valstybių 
narių bendradarbiavimą tarpusavyje Sąjungos viduje ir su trečiosiomis valstybėmis, 
valstybėmis partnerėmis arba užjūrio šalimis bei teritorijomis (UŠT). Tikimasi, kad nauju 
siūlomu reglamentu 2021–2027 m. laikotarpiu bus supaprastintas bendradarbiavimas už 
Sąjungos ribų. Be to, ES būsimomis išorės finansavimo priemonėmis (įskaitant Kaimynystės, 
vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (KPTBP) ir UŠTP) siekiama nustatyti 
aiškias taisykles, pagal kurias dalį jų išteklių būtų galima perkelti INTERREG programoms.

Vystymosi (DEVE) komiteto nuomonės referentė mano, kad Vystymosi komitetas yra 
suinteresuotas užtikrinti, kad trečiosios šalys ir užjūrio šalys bei teritorijos galėtų veiksmingai 
dalyvauti INTERREG programose. Rengiant programas reikėtų visapusiškai atsižvelgti į 
konkrečias UŠT problemas ir poreikius. 

Nuomonės referentė norėtų atkreipti dėmesį į galimą INTERREG indėlį įgyvendinant darnaus 
vystymosi tikslus ir siekiant su klimato kaita susijusių tikslų. Taip pat turėtų būti visapusiškai 
laikomasi politikos suderinamumo vystymosi labui, nes siekiant DVT nepaprastai svarbu 
užtikrinti visų ES politikos sričių suderinamumą. 

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnio 1 
dalį,

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos teritorijoje siekiant remti 
darnų vystymąsi įvairiais lygmenimis, 
ERPF lėšomis reikėtų remti tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą, tarptautinį

(3) Sąjungos teritorijoje siekiant remti 
darnų vystymąsi įvairiais lygmenimis, 
ERPF lėšomis reikėtų remti tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą, tarptautinį 
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bendradarbiavimą, jūrų srities 
bendradarbiavimą, atokiausių regionų 
bendradarbiavimą ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą (INTERREG);

bendradarbiavimą, jūrų srities 
bendradarbiavimą, atokiausių regionų 
bendradarbiavimą ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą (INTERREG).
Turėtų būti atsižvelgiama į daugiapakopio 
valdymo ir partnerystės principus ir 
stiprinamas vieta grindžiamas požiūris bei 
nediskriminavimo principas;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) įvairiais INTERREG 
komponentais turėtų būti padedama siekti 
darnaus vystymosi tikslų, kaip apibrėžta 
2015 m. rugsėjo mėn. priimtoje Darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m.;

Pagrindimas

INTERREG indėlis siekiant darnaus vystymosi tikslų turėtų būti paminėtas 
konstatuojamosiose dalyse.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) INTERREG taip pat turėtų būti 
prisidedama vykdant kitus tarptautinius 
įsipareigojimus, pvz., pagal Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21). 
Atsižvelgiant į kovos su klimato kaita 
svarbą, INTERREG bus prisidedama 
integruojant klimato politikos veiksmus ir 
siekiant bendro tikslo 25 proc. Sąjungos 
biudžeto išlaidų skirti klimato politikos 
tikslams finansuoti;
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Pagrindimas

Konstatuojamosiose dalyse taip pat turėtų būti pateikta nuoroda į Paryžiaus susitarimą, nes 
INTERREG turėtų būti prisidedama siekiant ES klimato kaitos tikslų.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo komponentą reikėtų 
siekti spręsti bendrus drauge pasienio 
regionuose nustatytus uždavinius ir 
išnaudoti nepanaudotas pasienio regionų 
ekonomikos augimo galimybes, kaip 
pažymėta Komisijos komunikate 
„Ekonomikos augimo ir sanglaudos 
skatinimas ES pasienio regionuose“23

(toliau – Pasienio regionų komunikatas). 
Tad tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
komponentas turėtų apsiriboti 
bendradarbiavimu prie sausumos sienų, o 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą prie jūrų
sienų reikėtų integruoti į tarptautinio 
bendradarbiavimo komponentą;

(4) pagal tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo komponentą reikėtų 
siekti spręsti bendrus drauge pasienio 
regionuose nustatytus uždavinius ir 
išnaudoti nepanaudotas pasienio regionų 
ekonomikos augimo galimybes, kaip 
pažymėta Komisijos komunikate 
„Ekonomikos augimo ir sanglaudos 
skatinimas ES pasienio regionuose“23

(toliau – Pasienio regionų komunikatas). 
Tad pagal tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo komponentą turėtų būti 
remiamas sausumos arba jūros sienos
skiriamų regionų bendradarbiavimas;

_________________ _________________

23 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo 
ir sanglaudos skatinimas ES pasienio 
regionuose“, COM(2017) 534 final, 
2017 9 20.

23 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Ekonomikos augimo 
ir sanglaudos skatinimas ES pasienio 
regionuose“, COM(2017) 534 final, 
2017 9 20.

Pagrindimas

Bendradarbiavimą prie jūrų sienų įtraukiant į naująją INTERREG kryptį nesiekiama 
supaprastinimo ir didesnio patogumo naudoti tikslų.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pagal tarptautinio 
bendradarbiavimo ir jūrų srities 
bendradarbiavimo komponentą 
bendradarbiavimą reikėtų siekti stiprinti 
veiksmais, kuriais skatinama su Sąjungos 
sanglaudos politikos prioritetais susijusi 
integruota teritorinė plėtra, į šį 
komponentą taip pat reikėtų įtraukti 
tarpvalstybinį jūrų srities 
bendradarbiavimą. Tarptautinis 
bendradarbiavimas turėtų apimti didesnes 
Sąjungos žemyninės dalies teritorijas, o 
jūrų srities bendradarbiavimas – teritorijas 
aplink jūrų baseinus, į jį taip pat reikėtų 
integruoti 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpio bendradarbiavimą prie jūrų 
sienų. Kad ankstesnį tarpvalstybinį jūrų 
srities bendradarbiavimą būtų galima tęsti, 
jį įtraukus į bendresnę jūrų srities 
bendradarbiavimo sistemą, reikėtų suteikti 
kuo daugiau lankstumo, ypač apibrėžiant 
bendradarbiavimo teritoriją, nustatant 
konkrečius bendradarbiavimo tikslus, 
reikalavimus dėl projektų partnerių, kuriant 
paprogrames ir specialius iniciatyvinius 
komitetus;

(6) pagal tarptautinio 
bendradarbiavimo ir jūrų srities 
bendradarbiavimo komponentą 
bendradarbiavimą reikėtų siekti stiprinti 
veiksmais, kuriais skatinama su Sąjungos 
sanglaudos politikos prioritetais susijusi 
integruota teritorinė plėtra. Tarptautinis 
bendradarbiavimas turėtų apimti didesnes 
Sąjungos žemyninės dalies teritorijas, o 
jūrų srities bendradarbiavimas – teritorijas 
aplink jūrų baseinus. Kad ankstesnį 
tarpvalstybinį jūrų srities bendradarbiavimą 
būtų galima tęsti, jį įtraukus į bendresnę 
jūrų srities bendradarbiavimo sistemą, 
reikėtų suteikti kuo daugiau lankstumo, 
ypač apibrėžiant bendradarbiavimo 
teritoriją, nustatant konkrečius 
bendradarbiavimo tikslus, reikalavimus dėl 
projektų partnerių, kuriant paprogrames ir 
specialius iniciatyvinius komitetus;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tarpvalstybinio ir 
tarptautinio bendradarbiavimo 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiu 
atokiausiuose regionuose patirtį ir tai, kad 
abiejų komponentų derinimas pagal vieną 
programą vienoje bendradarbiavimo 
teritorijoje nepadėjo pakankamai 
supaprastinti nei programos institucijoms, 
nei paramos gavėjams taikomos tvarkos, 
reikėtų sukurti specialų atokiausių regionų 
komponentą, kad atokiausi regionai galėtų 
bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis ir 

(7) atsižvelgiant į tarpvalstybinio ir 
tarptautinio bendradarbiavimo 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiu 
atokiausiuose regionuose patirtį ir tai, kad 
abiejų komponentų derinimas pagal vieną 
programą vienoje bendradarbiavimo
teritorijoje nepadėjo pakankamai 
supaprastinti nei programos institucijoms, 
nei paramos gavėjams taikomos tvarkos, 
reikėtų sukurti specialų atokiausių regionų 
komponentą, kad atokiausi regionai galėtų 
bendradarbiauti su trečiosiomis ir užjūrio
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teritorijomis veiksmingiausiu ir 
paprasčiausiu būdu;

šalimis ir teritorijomis (UŠT)
veiksmingiausiu ir paprasčiausiu būdu,
atsižvelgiant į jų konkrečius poreikius ir 
specifiką;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į patirtį, įgytą 
įgyvendinant INTERREG tarpregioninio 
bendradarbiavimo programas, ir tai, kad 
toks bendradarbiavimas pagal investicijų į 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
tikslui skirtas programas 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu buvo 
nepakankamas, pagal tarpregioninio 
bendradarbiavimo komponentą dėmesį 
reikėtų konkrečiau sutelkti į sanglaudos 
politikos veiksmingumo didinimą.  Todėl 
pagal šį komponentą reikėtų apsiriboti 
dviem programomis: pagal vieną reikėtų 
suteikti galimybių įgyti įvairios patirties, 
taikyti novatoriškus metodus, stiprinti 
abiejų tikslų programų įgyvendinimo 
gebėjimus bei skatinti naudotis Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, 
kuriamomis arba ketinamomis kurti pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1082/200624, pagal kitą –
tobulinti vystymosi tendencijų analizę. 
Visoje Sąjungoje vykstantį 
bendradarbiavimą pagal projektus reikėtų 
integruoti į naują tarpregioninių investicijų 
į inovacijas komponentą ir glaudžiai susieti 
su Komisijos komunikato „Inovacijų 
stiprinimas Europos regionuose: atsparus, 
integracinis ir tvarus teritorinio lygmens 
ekonomikos augimas“25 įgyvendinimu, 
ypač remti temines pažangiosios 
specializacijos platformas energetikos, 
pramonės modernizavimo ir žemės ūkio 
maisto produktų srityse. Galiausiai 
pažymėtina, kad integruotas teritorinis 
vystymasis, sutelktas į funkcines miestų 

(8) atsižvelgiant į patirtį, įgytą 
įgyvendinant INTERREG tarpregioninio 
bendradarbiavimo programas, ir tai, kad 
toks bendradarbiavimas pagal investicijų į 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
tikslui skirtas programas 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu buvo 
nepakankamas, pagal tarpregioninio 
bendradarbiavimo komponentą dėmesį 
reikėtų konkrečiau sutelkti į sanglaudos 
politikos veiksmingumo didinimą. Todėl 
pagal šį komponentą reikėtų apsiriboti 
dviem programomis: pagal vieną reikėtų 
suteikti galimybių įgyti įvairios patirties, 
taikyti novatoriškus metodus, stiprinti 
abiejų tikslų programų įgyvendinimo 
gebėjimus bei skatinti naudotis Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, 
kuriamomis arba ketinamomis kurti pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1082/200624, pagal kitą –
tobulinti vystymosi tendencijų analizę. 
Visoje Sąjungoje vykstantį 
bendradarbiavimą pagal projektus reikėtų 
integruoti į naują tarpregioninių investicijų 
į inovacijas komponentą ir glaudžiai susieti 
su Komisijos komunikato „Inovacijų 
stiprinimas Europos regionuose: atsparus, 
integracinis ir tvarus teritorinio lygmens 
ekonomikos augimas“25 įgyvendinimu, 
ypač remti temines pažangiosios 
specializacijos platformas 
atsinaujinančiosios energijos, žiedinės 
ekonomikos, pramonės modernizavimo, 
agroekologinio ūkininkavimo ir žemės 
ūkio maisto produktų srityse. Galiausiai 
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teritorijas arba miestų teritorijas, turėtų būti 
vykdomas pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui 
skirtas programas ir aprašytas viename 
lydimajame dokumente „Europos miestų 
iniciatyva“. Abi tarpregioninio 
bendradarbiavimo komponento programos 
turėtų apimti visą Sąjungą, galimybę jose 
dalyvauti taip pat reikėtų suteikti 
trečiosioms valstybėms;

pažymėtina, kad integruotas teritorinis 
vystymasis, sutelktas į funkcines miestų 
teritorijas arba miestų teritorijas, turėtų būti 
vykdomas pagal investicijų į darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui 
skirtas programas ir aprašytas viename 
lydimajame dokumente „Europos miestų 
iniciatyva“. Abi tarpregioninio 
bendradarbiavimo komponento programos 
turėtų apimti visą Sąjungą, galimybę jose 
dalyvauti taip pat reikėtų suteikti UŠT ir
trečiosioms valstybėms;

__________________ __________________

24 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės (ETBG) 
(OL L 210, 2006 7 31, p. 19).

24 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės (ETBG) 
(OL L 210, 2006 7 31, p. 19).

25 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui „Inovacijų 
stiprinimas Europos regionuose: atsparus, 
integracinis ir tvarus teritorinio lygmens 
ekonomikos augimas“, 
COM(2017) 376 final, 2017 7 18.

25 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui „Inovacijų 
stiprinimas Europos regionuose: atsparus, 
integracinis ir tvarus teritorinio lygmens 
ekonomikos augimas“, 
COM(2017) 376 final, 2017 7 18.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) PNPP III paramą daugiausia reikėtų 
sutelkti į pagalbą PNPP paramos gavėjams, 
padedant jiems stiprinti demokratines 
institucijas ir teisinę valstybę, įgyvendinti 
teismų sistemos ir viešojo administravimo 
reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 
teisėms, skatinti lyčių lygybę, toleranciją, 
socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą. 
Teikiant PNPP paramą reikėtų toliau remti 
PNPP paramos gavėjų pastangas plėtoti 
regioninį, makroregioninį ir tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą bei teritorinę plėtrą, be 
kita ko, įgyvendinant Sąjungos 
makroregionines strategijas. Be to, teikiant 

(11) PNPP III paramą daugiausia reikėtų 
sutelkti į pagalbą PNPP paramos gavėjams, 
padedant jiems stiprinti demokratines 
institucijas ir teisinę valstybę, įgyvendinti 
teismų sistemos ir viešojo administravimo 
reformas, užtikrinti pagarbą pagrindinėms 
teisėms, skatinti vyrų ir moterų lygybę, 
toleranciją, socialinę įtrauktį ir 
nediskriminavimą. Teikiant PNPP paramą 
reikėtų toliau remti PNPP paramos gavėjų 
pastangas plėtoti regioninį, makroregioninį 
ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą bei 
teritorinę plėtrą, be kita ko, įgyvendinant 
Sąjungos makroregionines strategijas. Be 
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PNPP paramą reikėtų spręsti saugumo, 
migracijos, sienų valdymo klausimus, 
užtikrinti galimybę naudotis tarptautine 
apsauga, dalytis svarbia informacija, 
stiprinti sienų kontrolę ir bendromis 
pastangomis kovoti su neteisėta migracija 
ir neteisėtu migrantų gabenimu;

to, teikiant PNPP paramą reikėtų spręsti 
saugumo, migracijos, sienų valdymo 
klausimus, užtikrinti saugią galimybę 
naudotis tarptautine apsauga, dalytis 
svarbia informacija, stiprinti sienų kontrolę 
ir bendromis pastangomis kovoti su 
neteisėta migracija, neteisėtu migrantų 
gabenimu ir prekyba žmonėmis;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) dėl KPTBP paramos pažymėtina, kad 
Sąjunga turėtų plėtoti ypatingus santykius 
su kaimyninėmis šalimis, taip stengdamasi 
sukurti Sąjungos vertybėmis grindžiamą 
gerovės ir geros kaimynystės erdvę, kuriai 
būdingi artimi ir taikūs bendradarbiavimo 
santykiai. Todėl pagal šį reglamentą ir 
pagal KPTBP reikėtų remti atitinkamų 
makroregioninių strategijų vidaus ir išorės 
aspektus. Šios iniciatyvos yra strategiškai 
svarbios, jomis sukuriamas reikšmingas 
politinis pagrindas, kuriuo remiantis galima 
plėtoti tarpusavio atskaitomybės, bendrų 
įsipareigojimų ir atsakomybės principais 
grindžiamus santykius su šalimis 
partnerėmis ir jų tarpusavio santykius;

(12) dėl KPTBP paramos pažymėtina, kad 
Sąjunga turėtų plėtoti ypatingus santykius 
su kaimyninėmis šalimis, taip stengdamasi 
sukurti Sąjungos vertybėmis grindžiamą 
gerovės ir geros kaimynystės erdvę, kuriai 
būdingi artimi ir taikūs bendradarbiavimo 
santykiai. Todėl pagal šį reglamentą ir 
pagal KPTBP reikėtų remti atitinkamų 
makroregioninių strategijų vidaus ir išorės 
aspektus, visų pirma siekiant panaikinti 
skurdą ir prisidėti prie darnaus vystymosi. 
Šios iniciatyvos yra strategiškai svarbios, 
jomis sukuriamas reikšmingas politinis 
pagrindas, kuriuo remiantis galima plėtoti 
tarpusavio atskaitomybės, bendrų 
įsipareigojimų ir atsakomybės principais 
grindžiamus santykius su šalimis 
partnerėmis ir jų tarpusavio santykius;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) kuriant sinergiją su Sąjungos 
išorės veiksmais ir vystymosi 
programomis taip pat turėtų būti 
padedama užtikrinti kuo didesnį poveikį, 
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tuo pačiu metu laikantis politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo, 
kaip numatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnyje. 
Siekiant DVT nepaprastai svarbu 
užtikrinti visų ES politikos priemonių 
suderinamumą;

Pagrindimas

Politikos suderinamumas vystymosi labui yra pagal Sutartį numatyta prievolė ir ji turėtų būti 
nurodyta konstatuojamosiose dalyse.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į specifinę Sąjungos 
atokiausių regionų padėtį, reikia priimti 
priemones, kuriose būtų išdėstyta, 
kokiomis sąlygomis šie regionai gali 
naudotis struktūriniais fondais. Dėl to, 
siekiant supaprastinti ir paskatinti 
bendradarbiavimą su kaimynais ir kartu 
atsižvelgti į Komisijos komunikatą 
„Sustiprinta ir atnaujinta strateginė 
partnerystė su ES atokiausiais regionais“, 
tam tikras šio reglamento nuostatas reikėtų 
pritaikyti prie ES atokiausių regionų 
specifikos;

(14) atsižvelgiant į specifinę Sąjungos 
atokiausių regionų padėtį, reikia priimti 
priemones, kuriose būtų išdėstyta, 
kokiomis sąlygomis šie regionai gali 
naudotis struktūriniais fondais. Dėl to, 
siekiant supaprastinti ir paskatinti jų
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
ir UŠT ir kartu atsižvelgti į Komisijos 
komunikatą „Sustiprinta ir atnaujinta 
strateginė partnerystė su ES atokiausiais 
regionais“, tam tikras šio reglamento 
nuostatas reikėtų pritaikyti prie ES 
atokiausių regionų specifikos31;

__________________ __________________

31 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir Europos investicijų bankui 
„Sustiprinta ir atnaujinta strateginė 
partnerystė su ES atokiausiais regionais“ 
(COM(2017) 623 final, 2017 10 24).

31 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui, Regionų 
komitetui ir Europos investicijų bankui 
„Sustiprinta ir atnaujinta strateginė 
partnerystė su ES atokiausiais regionais“ 
(COM(2017) 623 final, 2017 10 24).
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) reglamente numatyta, kad užjūrio 
šalys ir teritorijos (UŠT) gali dalyvauti 
INTERREG programose. Siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas UŠT 
veiksmingai pasinaudoti galimybėmis ir 
dalyvauti, turi būti atsižvelgta į UŠT 
specifiką ir problemas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) IV dalies 198–
204 straipsnius dėl asociacijos su užjūrio 
šalimis ir teritorijomis numatoma, kad 
asociacijos tikslas – skatinti tų šalių ir 
teritorijų ekonominį ir socialinį vystymąsi 
bei užmegzti glaudžius jų ekonominius 
santykius su Sąjunga kaip visuma. Pagal 
SESV preambulėje išdėstytus principus 
asociacija pirmiausia turi būti naudinga 
šių šalių ir teritorijų gyventojų interesams 
ir gerovei, kad ekonominis, socialinis ir 
kultūrinis vystymasis atitiktų jų siekius;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
14 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14c) pagal įvairius komponentus 
finansuojama veikla turėtų būti 
skatinama ir užtikrinama lyčių lygybė. 
Lyčių aspektas turėtų būti integruotas į 
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įvairius INTERREG komponentus;

Pagrindimas

Lyčių aspekto svarba turėtų būti labiau pabrėžta visame reglamente.

Pakeitimas 16

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 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, 
pilietinės visuomenės organizacijų, 
nevalstybinių subjektų 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, galimybės gauti 
tarptautinę apsaugą, skurdo panaikinimo, 
klimato kaitos, nelaimių rizikos mažinimo 
ir atsparumo;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) tikslinga skatinti laikytis 
finansinės drausmės. Nustatant 
biudžetinių įsipareigojimų panaikinimo 
tvarką kartu turėtų būti atsižvelgiama į 
INTERREG programų ir jų įgyvendinimo 
sudėtingumą;
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente išdėstytos 
taisyklės dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), 
siekiant paskatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą tarpusavyje Sąjungos 
viduje ir su gretimomis trečiosiomis 
valstybėmis, valstybėmis partnerėmis, 
kitomis teritorijomis arba užjūrio šalimis 
bei teritorijomis (toliau – UŠT).

1. Šiame reglamente išdėstytos 
taisyklės dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), 
siekiant paskatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą tarpusavyje Sąjungos 
viduje ir su trečiosiomis valstybėmis, 
valstybėmis partnerėmis, užjūrio šalimis 
bei teritorijomis (toliau – UŠT). 
INTERREG padedama siekti darnaus 
vystymosi tikslų, kaip apibrėžta Darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
programavimą pagal Europos regioninės 
plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšomis 
remiamo Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą (pagal 
INTERREG programas), šiame reglamente 
taip pat išdėstytos reikiamos nuostatos, 
įskaitant dėl techninės paramos, 
stebėsenos, vertinimo, komunikacijos, 
tinkamumo finansuoti, valdymo, kontrolės 
ir programų finansų valdymo.

2. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
programavimą pagal Europos regioninės 
plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšomis 
remiamo Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą (pagal 
INTERREG programas), šiame reglamente 
taip pat išdėstytos reikiamos nuostatos, 
įskaitant dėl techninės paramos, 
įgyvendinimo, stebėsenos, vertinimo, 
komunikacijos, tinkamumo finansuoti, 
valdymo, kontrolės ir programų finansų 
valdymo.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT) –
užjūrio šalys ir teritorijos, susijusios su 
Sąjungos valstybe nare, kurioms taikomos 
SESV ketvirtosios dalies nuostatos ir 
kurios nurodytos SESV II priede.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 punkto a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vidaus tarpvalstybinis gretimų 
dviejų arba daugiau sausumos sienos 
skiriamų valstybių narių arba gretimų 
sausumos sienos skiriamų bent vienos 
valstybės narės ir vienos arba kelių 4 
straipsnio 3 dalyje nurodytų trečiųjų 
valstybių regionų bendradarbiavimas arba

a) vidaus tarpvalstybinis gretimų 
dviejų arba daugiau sausumos arba jūros 
sienos skiriamų valstybių narių arba 
gretimų sausumos sienos skiriamų bent 
vienos valstybės narės ir vienos arba kelių 
4 straipsnio 3 dalyje nurodytų trečiųjų 
valstybių regionų bendradarbiavimas arba 
arba

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išorės tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas tarp gretimų sausumos 
sienos skiriamų bent vienos valstybės narės 
regionų ir vieno iš šių subjektų:

b) išorės tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas tarp gretimų sausumos 
arba jūros sienos skiriamų bent vienos 
valstybės narės regionų ir vieno iš šių 
subjektų:

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) tarptautinis bendradarbiavimas ir 2) tarptautinis bendradarbiavimas ir 
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jūrų srities bendradarbiavimas didesniuose 
tarptautiniuose regionuose ir aplink jūrų 
baseinus, kuriame dalyvauja valstybių 
narių, trečiųjų valstybių, valstybių 
partnerių ir Grenlandijos nacionaliniai, 
regioniniai ir vietos programos partneriai, 
siekiant glaudesnės teritorinės integracijos 
(toliau – 2 komponentas, jeigu kalbama tik 
apie tarptautinį bendradarbiavimą – 2A 
komponentas, jeigu kalbama tik apie jūrų 
srities bendradarbiavimą – 2B 
komponentas);

jūrų srities bendradarbiavimas didesniuose 
tarptautiniuose regionuose ir aplink jūrų 
baseinus, kuriame dalyvauja valstybių 
narių, trečiųjų valstybių, valstybių 
partnerių ir UŠT nacionaliniai, regioniniai 
ir vietos programos partneriai, siekiant 
glaudesnės teritorinės integracijos (toliau –
2 komponentas, jeigu kalbama tik apie 
tarptautinį bendradarbiavimą – 2A 
komponentas, jeigu kalbama tik apie jūrų 
srities bendradarbiavimą – 2B 
komponentas);

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) atokiausių regionų 
bendradarbiavimas tarpusavyje ir su 
kaimyninėmis trečiosiomis valstybėmis, 
valstybėmis partnerėmis, UŠT ar keliomis 
iš jų, siekiant sudaryti palankesnes 
kaimyninių regionų integracijos sąlygas (3 
komponentas);

3) atokiausių regionų 
bendradarbiavimas tarpusavyje ir su 
trečiosiomis valstybėmis, valstybėmis 
partnerėmis, UŠT ar keliomis iš jų, siekiant 
visų pirma sudaryti palankesnes jų regiono
integracijos sąlygas (3 komponentas);

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) tarpregioninis bendradarbiavimas 
siekiant didinti sanglaudos politikos 
veiksmingumą (toliau – 4 komponentas) 
skatinant:

4) tarpregioninis bendradarbiavimas 
siekiant didinti sanglaudos politikos 
veiksmingumą (toliau – 4 komponentas), 
be kita ko, skatinant:

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) keistis patirtimi, novatoriškais 
metodais ir stiprinti gebėjimus, susijusius 
su:

a) keistis patirtimi, novatoriškais 
metodais, gerąja patirtimi ir stiprinti 
gebėjimus, susijusius su:

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prie jūrų sienų išsidėstę regionai, 
sujungti jūroje esančia fiksuota jungtimi, 
taip pat gali dalyvauti tarpvalstybiniame 
bendradarbiavime.

Išbraukta.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išorės tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje PNPP III arba 
KPTBP lėšomis ketinama remti 
atitinkamos valstybės partnerės NUTS 3 
lygio regionus, o jei NUTS klasifikacijos 
nėra, jiems prilygstančias teritorijas, 
išsidėsčiusias prie visų sausumos sienų 
tarp valstybių narių ir PNPP III arba 
KPTBP reikalavimus atitinkančių valstybių 
partnerių.

4. Išorės tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo srityje PNPP III arba 
KPTBP lėšomis ketinama remti 
atitinkamos valstybės partnerės NUTS 3 
lygio regionus, o jei NUTS klasifikacijos 
nėra, jiems prilygstančias teritorijas, 
išsidėsčiusias prie visų sienų tarp valstybių 
narių ir PNPP III arba KPTBP 
reikalavimus atitinkančių valstybių 
partnerių.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Grenlandiją; b) UŠT;
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodyti regionai, 
trečiosios valstybės arba valstybės 
partnerės turi būti NUTS 2 lygio regionai, 
o jei NUTS klasifikacijos nėra, jiems 
prilygstančios teritorijos.

3. 2 dalyje nurodyti regionai, 
trečiosios valstybės, valstybės partnerės 
arba UŠT turi būti NUTS 2 lygio regionai, 
UŠT atveju – NUTS 3 lygio regionai, o jei 
NUTS klasifikacijos nėra, jiems 
prilygstančios teritorijos.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 3,2 % (t. y. iš viso 270 100 000 
EUR) – atokiausių regionų 
bendradarbiavimui (3 komponentas);

c) 5 % – atokiausių regionų 
bendradarbiavimui (3 komponentas);

Pagrindimas

Dėl konkrečių atokiausių regionų poreikių ir problemų 3 komponentui skiriama suma turėtų 
būti padidinta.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu susiklosto bent viena 3 dalies pirmos 
pastraipos a ir b punktuose nurodyta 
sąlyga, valstybės partnerės arba 
Grenlandijos dalyvavimas Komisijos jau 
patvirtintoje 2 komponento INTERREG 
programoje nutraukiamas.

Jeigu susiklosto bent viena 3 dalies pirmos 
pastraipos a ir b punktuose nurodyta 
sąlyga, valstybės partnerės arba UŠT
dalyvavimas Komisijos jau patvirtintoje 2 
komponento INTERREG programoje 
nutraukiamas arba sumažinamos 
skiriamos lėšos.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visiškai nutraukti INTERREG 
programą, ypač jeigu pagrindinių joms 
iškilusių bendrų vystymosi uždavinių 
neįmanoma pasiekti nedalyvaujant tai 
valstybei partnerei arba Grenlandijai;

a) visiškai nutraukti INTERREG 
programą, ypač jeigu pagrindinių joms 
iškilusių bendrų vystymosi uždavinių 
neįmanoma pasiekti nedalyvaujant tai 
valstybei partnerei arba UŠT;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tęsti INTERREG programą tai 
valstybei partnerei arba Grenlandijai
nedalyvaujant.

c) tęsti INTERREG programą tai 
valstybei partnerei arba UŠT
nedalyvaujant.

Pakeitimas 35

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.

6. Jeigu trečioji valstybė, valstybė 
partnerė arba UŠT, prisidedančios 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.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Be Reglamento (ES) [naujasis 
ERPF] 2 straipsnyje nurodytų konkrečių 
ERPF tikslų, ERPF lėšomis ir, kai 
taikytina, Sąjungos išorės finansavimo 
priemonių lėšomis taip pat gali būti
padedama siekti šių konkrečių 4 politikos 
tikslo tikslų:

3. Be Reglamento (ES) [naujasis 
ERPF] 2 straipsnyje nurodytų konkrečių 
ERPF tikslų, ERPF lėšomis ir, kai 
taikytina, Sąjungos išorės finansavimo 
priemonių lėšomis taip pat padedama siekti 
šių konkrečių 4 politikos tikslo tikslų:

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) abipus sienos skatinamas darbo 
rinkų veiksmingumas ir gerinamos 
galimybės susirasti kokybiškas darbo 
vietas;

a) abipus sienos skatinamas darbo 
rinkų veiksmingumas ir gerinamos 
galimybės susirasti kokybiškas darbo 
vietas, ypač jaunimui;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) abipus sienos didinama socialinė 
įtrauktis, kovojama su skurdu, įskaitant tai, 
kad skatinamos lygios galimybės ir
kovojama su diskriminacija.

e) abipus sienos didinama socialinė 
įtrauktis, gerbiamos mažumų teisės, 
kovojama su skurdu, įskaitant tai, kad 
skatinamos lygios galimybės, 
propaguojama lyčių lygybė, kovojama su 
visų formų diskriminacija ir teikiama 
parama marginalizuotoms 
bendruomenėms.

Pakeitimas 39
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) gerinant veiksmingą viešąjį 
administravimą – skatinant teisinį ir 
administracinį bendradarbiavimą, piliečių 
ir institucijų bendradarbiavimą, taip 
siekiant pašalinti teisines ir kitas pasienių 
regionams kylančias kliūtis;

ii) gerinant veiksmingą viešąjį 
administravimą – skatinant teisinį ir 
administracinį bendradarbiavimą, piliečių, 
pilietinės visuomenės veikėjų ir institucijų 
bendradarbiavimą, taip siekiant pašalinti 
teisines ir kitas pasienių regionams 
kylančias kliūtis;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal 1, 2 ir 3 komponentų 
INTERREG programas: stiprinant 
valstybės institucijų ir suinteresuotųjų 
subjektų gebėjimą įgyvendinti 
makroregionines ir jūrų baseinų strategijas;

b) pagal 1, 2 ir 3 komponentų 
INTERREG programas: stiprinant 
valstybės institucijų ir suinteresuotųjų 
subjektų gebėjimą veiksmingai įgyvendinti 
makroregionines ir jūrų baseinų strategijas;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) be to, kas nurodyta a ir b 
punktuose, pagal INTERREG lėšomis 
remiamas išorės tarpvalstybines ir 2 ir 3 
komponentų INTERREG programas: 
stiprinant abipusį pasitikėjimą, ypač 
skatinant žmonių tarpusavio ryšius, 
stiprinant tvarią demokratiją, remiant 
pilietinės visuomenės veikėjus ir jų 
vaidmenį reformų ir demokratinių 
pertvarkų procesuose.

c) be to, kas nurodyta a ir b 
punktuose, pagal INTERREG lėšomis 
remiamas išorės tarpvalstybines ir 2 ir 3 
komponentų INTERREG programas: 
stiprinant abipusį pasitikėjimą, ypač 
skatinant žmonių tarpusavio ryšius, 
stiprinant tvarią demokratiją, laikantis 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos, propaguojant joje pripažintas 
pagrindines teises ir laisves ir remiant 
pilietinės visuomenės organizacijas ir 
nevalstybinius veikėjus, įskaitant NVO, 
bažnyčių ir religines bendruomenes bei 
asociacijas, ekspertų grupes ir kitas 
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socialines grupes ir jų vaidmenį 
atsparumo, taikos kūrimo, susitaikymo, 
reformų ir demokratinių pertvarkų 
procesuose ir skatinant gerą valdymą, 
įskaitant kovą su korupcija.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal išorės tarpvalstybines 
INTERREG programas ir 2 bei 3 
komponentų INTERREG programas ERPF 
ir, kai taikytina, Sąjungos išorės 
finansavimo priemonių įnašai taip pat 
skiriami konkrečiam išorės INTERREG 
tikslui „saugesnė ir labiau apsaugota 
Europa“ siekti, ypač sienų kirtimo 
valdymo, judumo ir migracijos valdymo, 
įskaitant migrantų apsaugą, veiksmais.

5. Pagal išorės tarpvalstybines 
INTERREG programas ir 2 bei 3 
komponentų INTERREG programas ERPF 
ir, kai taikytina, Sąjungos išorės 
finansavimo priemonių įnašai taip pat 
skiriami konkrečiam išorės INTERREG 
tikslui „saugesnė ir labiau apsaugota 
Europa“ siekti, ypač sienų kirtimo 
valdymo, judumo ir migracijos valdymo, 
visapusiškai laikantis teisinės valstybės 
principo ir įskaitant migrantų apsaugą bei 
jų žmogaus teisių paisymą, veiksmais.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) 
siekiama pagal INTERREG programas, 
vadovaujantis pasidalijamojo valdymo 
principu, išskyrus 3 komponentą, kurį 
visiškai arba iš dalies galima įgyvendinti 
pagal netiesioginio valdymo principą, ir 5 
komponentą, kuris įgyvendinamas pagal 
tiesioginio arba netiesioginio valdymo 
principą.

1. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) 
siekiama pagal INTERREG programas, 
vadovaujantis pasidalijamojo valdymo 
principu, išskyrus 3 komponentą, kurį 
visiškai arba iš dalies galima įgyvendinti 
pagal netiesioginio valdymo principą, 
pasikonsultavus su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, ir 5 
komponentą, kuris įgyvendinamas pagal 
tiesioginio arba netiesioginio valdymo 
principą.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienoje INTERREG 
programoje išdėstoma bendra strategija, 
kaip ja prisidedama siekiant Reglamento 
(ES) [BNR] [4] straipsnio [1] dalyje 
nustatytų politikos tikslų ir šio reglamento 
14 straipsnio 4 ir 5 dalyse išdėstytų 
konkrečių INTERREG tikslų ir kaip 
pranešama apie rezultatus.

1. Kiekvienoje INTERREG 
programoje išdėstoma bendra strategija, 
kaip ja prisidedama siekiant Reglamento 
(ES) [BNR] [4] straipsnio [1] dalyje 
nustatytų politikos tikslų ir šio reglamento 
14 straipsnio 4 ir 5 dalyse išdėstytų 
konkrečių INTERREG tikslų ir kaip 
pranešama apie rezultatus. Strategijoje taip 
pat turėtų būti aiškiai nurodoma, kaip 
programa bus prisidedama siekiant DVT.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies b punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) institucinės, politinės ir teisinės 
sistemos skirtumus;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies b punkto i b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) su aplinkos apsauga susijusius 
uždavinius;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bendrus investicijų poreikius, ii) bendrus investicijų poreikius, 
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papildomumą su kitų formų parama; papildomumą su kitų formų parama ir 
sinergiją, kurią galima pasiekti;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies b punkto ii i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) praeityje įgytą patirtį; iii) praeityje įgytą patirtį ir kaip į ją 
buvo atsižvelgta programoje;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) produkto ir rezultato rodikliai bei 
atitinkamos tarpinės reikšmės ir siektinos 
reikšmės;

ii) pažangieji ir rezultato rodikliai, 
suskirstyti pagal lytį, bei atitinkamos 
pradinės reikšmės, tarpinės reikšmės ir 
siektinos reikšmės;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies e punkto ii i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pagrindinės tikslinės grupės; iii) pagrindinės tikslinės grupės ir 
galutiniai programos paramos gavėjai, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) metodas, kuriuo paaiškinama, kaip 
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programa bus prisidedama siekiant DVT;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) numatomas INTERREG programos 
komunikacijos ir matomumo užtikrinimo 
metodas apibrėžiant jos tikslus, tikslinę 
auditoriją, komunikacijos kanalus, 
socialinių tinklų auditorijos dydį, 
planuojamą biudžetą ir susijusius 
stebėsenos ir vertinimo rodiklius.

i) numatomas INTERREG programos 
komunikacijos ir matomumo užtikrinimo 
metodas apibrėžiant jos tikslus, tikslinę 
auditoriją, komunikacijos kanalus, 
socialinių tinklų auditorijos dydį, 
planuojamą biudžetą ir susijusius 
stebėsenos ir vertinimo rodiklius. 
Kiekvienu atveju, kai INTERREG 
programa yra bendrai finansuojama 
pagal kitas išorės finansavimo priemones, 
įgyvendinant matomumo strategiją 
laikomasi matomumo reikalavimų, 
numatytų pagal minėtas priemones.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) rizikos valdymo sistema, kuri 
apima potencialią riziką, kuri galėtų 
daryti neigiamą poveikį programos 
įgyvendinimui ir rezultatų užtikrinimui, 
taip pat atitinkamos rizikos mažinimo 
priemonės.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalies a punkto ii i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) 2 komponento INTERREG 
programų, remiamų UŠTP lėšomis, –

iii) 2 komponento INTERREG 
programų, remiamų UŠTP lėšomis, –
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suma, suskirstyta pagal finansavimo 
priemones (ERPF ir Grenlandijos UŠTP);

suma, suskirstyta pagal finansavimo 
priemones (ERPF ir UŠTP);

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmams atrinkti stebėsenos komitetas 
arba, kai taikytina, iniciatyvinis komitetas 
nustato ir taiko kriterijus ir procedūras, 
kurie yra nediskriminaciniai, skaidrūs, 
kuriais užtikrinama lyčių lygybė, pagal 
kuriuos atsižvelgiama į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją, darnaus 
vystymosi principą ir Sąjungos aplinkos 
apsaugos politiką pagal SESV 11 straipsnį 
ir 191 straipsnio 1 dalį.

Veiksmams atrinkti stebėsenos komitetas 
arba, kai taikytina, iniciatyvinis komitetas 
nustato ir taiko kriterijus ir procedūras, 
kurie yra vieši, objektyvūs, 
nediskriminaciniai, skaidrūs, kuriais 
užtikrinama vyrų ir moterų lygybė, pagal 
kuriuos atsižvelgiama į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją, darnaus 
vystymosi principą ir Sąjungos aplinkos 
apsaugos politiką bei teisės aktus pagal 
SESV 11 straipsnį ir 191 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kriterijais ir procedūromis užtikrinama, 
kad atrenkant veiksmus pirmenybė būtų 
teikiama tiems veiksmams, pagal kuriuos 
Sąjungos finansavimas daugiausia padės 
pasiekti INTERREG programos tikslus ir
įgyvendinti INTERREG programų 
veiksmų bendradarbiavimo aspektus, kaip 
nustatyta 23 straipsnio 1 ir 4 dalyse.

Kriterijais ir procedūromis užtikrinama, 
kad atrenkant veiksmus pirmenybė būtų 
teikiama tiems veiksmams, pagal kuriuos 
Sąjungos finansavimas daugiausia padės 
pasiekti INTERREG programos tikslus,
įgyvendinti INTERREG programų 
veiksmų bendradarbiavimo aspektus, kaip 
nustatyta 23 straipsnio 1 ir 4 dalyse, ir 
pasiekti DVT.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrina, kad atrinktais veiksmais 
būtų veiksmingai prisidedama siekiant 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų ir 
uždavinių;

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina, kad atrinkti veiksmai 
neprieštarautų atitinkamoms pagal 10 
straipsnio 1 dalį parengtoms strategijoms 
arba vienai ar kelioms Sąjungos išorės 
finansavimo priemonėms parengtoms 
strategijoms;

b) užtikrina, kad atrinkti veiksmai ne 
tik neprieštarautų atitinkamoms pagal 10 
straipsnio 1 dalį parengtoms strategijoms 
arba vienai ar kelioms Sąjungos išorės 
finansavimo priemonėms parengtoms 
strategijoms, bet kad jie taip pat papildytų 
šias strategijas, sukuriant su jomis 
teigiamą sinergiją;

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant 3 komponento INTERREG 
programų veiksmus, partneriai iš 
atokiausių regionų, trečiųjų valstybių, 
valstybių partnerių ir UŠT privalo 
bendradarbiauti tik trijose iš keturių 
pirmoje pastraipoje nurodytų sričių.

Įgyvendinant 3 komponento INTERREG 
programų veiksmus, partneriai iš 
atokiausių regionų, trečiųjų valstybių, 
valstybių partnerių ir UŠT privalo 
bendradarbiauti tik dviejose iš keturių 
pirmoje pastraipoje nurodytų sričių.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF arba, kai taikytina, Sąjungos išorės ERPF arba, kai taikytina, Sąjungos išorės 
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finansavimo priemonės įnašas į mažų 
projektų fondą pagal INTERREG 
programą negali viršyti 20 000 000 EUR 
arba 15 proc. viso INTERREG programai 
skirto asignavimo, priklausomai nuo to, 
kuri suma yra mažesnė.

finansavimo priemonės įnašas į mažų 
projektų fondą pagal INTERREG 
programą negali viršyti 20 proc. viso 
INTERREG programai skirto asignavimo.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalis

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 du kartus per metus, per 
juos apžvelgiami visi klausimai, turintys 
įtakos pažangai siekiant programos tikslų.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pažangą, padarytą įgyvendinant 
INTERREG programą, siekiant jos tarpinių 
reikšmių ir siektinų reikšmių;

a) pažangą, padarytą įgyvendinant 
INTERREG programą, siekiant jos tarpinių 
reikšmių ir siektinų reikšmių, įskaitant 
indėlį siekiant Darbotvarkės iki 2030 m. 
tikslų;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei tai aktualu, pažangą, padarytą 
stiprinant viešojo sektoriaus institucijų ir 
paramos gavėjų administracinius 
gebėjimus.

g) jei tai aktualu, pažangą, padarytą 
stiprinant viešojo sektoriaus institucijų ir 
paramos gavėjų administracinius 
gebėjimus, ir prireikus pasiūlo bet kokias 
tolesnes paramos priemones.
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Pakeitimas 64

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, 
rezultatų tvarumas ir ES pridėtinė vertė, 
taip siekiant pagerinti atitinkamos 
INTERREG programos struktūrą ir 
įgyvendinimą.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Kiekvienu atveju, kai INTERREG 
programa yra bendrai finansuojama 
pagal kitas išorės finansavimo priemones, 
įgyvendinant programą užtikrinamas tų 
lėšų matomumas pagal minėtas 
priemones.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2021 m.: 1%; a) 2021 m.: 2%;

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2022 m.: 1%; b) 2022 m.: 2%;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2023 m.: 1%; c) 2023 m.: 2%;

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 2024 m.: 1%; d) 2024 m.: 1,5%;

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
50 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50a straipsnis

Įsipareigojimų panaikinimas

Nukrypdama nuo Reglamento (ES) .../... 
[naujasis BNR] 99 straipsnio 1 dalies, 
Komisija panaikina visas INTERREG 
programai numatytas įsipareigojimų 
sumas, kurios nebuvo panaudotos 
išankstiniam finansavimui pagal 49 
straipsnį arba dėl kurių nebuvo pateiktas 
mokėjimo prašymas iki trečiųjų 
kalendorinių metų, einančių po 2021–
2026 m. biudžetinių įsipareigojimų metų, 
gruodžio 26 d.
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ERPF ir vienos arba kelių Sąjungos 
išorės finansavimo priemonių įnašais 
remiamos 2 ir 4 komponentų INTERREG 
programos įgyvendinamos pagal 
pasidalijamojo valdymo principą ir 
valstybėse narėse, ir kiekvienoje 
dalyvaujančioje trečiojoje valstybėje arba
valstybėje partnerėje, o 3 komponento 
INTERREG programos – kiekvienoje 
UŠT, nepriklausomai nuo to, ar ji gauna 
paramą iš vienos arba kelių Sąjungos išorės 
finansavimo priemonių lėšų.

2. ERPF ir vienos arba kelių Sąjungos 
išorės finansavimo priemonių įnašais 
remiamos 2 ir 4 komponentų INTERREG 
programos įgyvendinamos pagal 
pasidalijamojo valdymo principą ir 
valstybėse narėse, ir kiekvienoje 
dalyvaujančioje trečiojoje valstybėje,
valstybėje partnerėje ar UŠT, o 3 
komponento INTERREG programos –
kiekvienoje UŠT, nepriklausomai nuo to, 
ar ji gauna paramą iš vienos arba kelių 
Sąjungos išorės finansavimo priemonių 
lėšų.



AD\1169603LT.docx 31/32 PE628.552v02-00

LT
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