
AD\1171145LT.docx PE626.999v04-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2014-2019

Transporto ir turizmo komitetas

2018/0197(COD)

04.12.2018

NUOMONĖ

Transporto ir turizmo komiteto

pateikta Vystymosi komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Nuomonės referentė: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy



PE626.999v04-00 2/30 AD\1171145LT.docx

LT

PA_Legam



AD\1171145LT.docx 3/30 PE626.999v04-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Komisijos pasiūlymas 

Pasiūlyme dėl reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo 
apibrėžiami pagrindiniai tikslai, kurie yra svarbūs įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondų 
paramą.

Šiuo reglamentu nustatomas paramos telkimas pagal temas nacionaliniu lygmeniu, siekiant 
valstybėms narėms padėti panaudoti šį finansavimą. Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija 
siūlo didžiąją lėšų dalį (65–85 proc.) skirti 1-ajam politikos tikslui „pažangesnė Europa“ ir 2-
ajam politikos tikslui „žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa“, apibrėžtiems 
reglamente, kuriame nustatomos visų ES fondų bendrosios nuostatos. 

Šiame reglamente taip pat apibrėžtas netinkamos finansuoti veiklos, kuri nepatenka į šių 
fondų intervencinių veiksmų taikymo sritį, baigtinis sąrašas.

Be to, reglamente įtvirtinamas stebėjimo rodiklių rinkinys ir požiūris į konkrečias teritorijas, 
greta kitų elementų apimantis tvarią miestų plėtrą ir atokiausius regionus.

2. Nuomonės referentės pasiūlymai

Atsižvelgiant į tai, kad regionai geriausiai gali apibrėžti savo poreikius ir prioritetus, ir 
siekiant skatinti decentralizuotą valdymą įgyvendinant ES fondus, nuomonės referentė siūlo 
išlaikyti paramos telkimą pagal temas regionų, o ne nacionaliniu lygmeniu, kaip numatyta 
šiame reglamente.

Kad regionams būtų suteikta daugiau lankstumo naudojant ERPF lėšas, nuomonės referentė 
taip pat siūlo, kad paramos telkimas pagal temas būtų taikomas ir kitiems politikos tikslams. 
Šiuo klausimu, atsižvelgdama į tai, jog transportui tenka labai svarbus vaidmuo įgyvendinant 
ES prioritetinius tikslus, nuomonės referentė siūlo papildomai numatyti, kad paramos 
telkimas pagal temas apimtų ir 3-iąjį politikos tikslą „sujungta Europa“.

Todėl, siekdama, kad regionams būtų suteikta daugiau lankstumo remiant kitus politikos 
tikslus, nuomonės referentė siūlo sumažinti mažiausią numatytą lėšų dalį 1-ajam politikos 
tikslui „pažangesnė Europa“ remti nuo 60 proc. iki 30 proc. labiau išsivysčiusiems regionams, 
nuo 45 proc. iki 30 proc. pereinamojo laikotarpio regionams ir nuo 35 proc. iki 20 proc. 
mažiau išsivysčiusiems regionams.

Kadangi transportui tenka labai svarbus vaidmuo įgyvendinant ES prioritetinius tikslus, 
nuomonės referentė siūlo nustatyti naujus konkrečius su transporto susijusius tikslus:

 konkretų tikslą, susijusį su pažangiuoju judumu ir transporto paslaugų kokybe, – pagal 
1-ąjį politikos tikslą „pažangesnė Europa“;

 konkretų tikslą, susijusį su tvariu judumu, – pagal 2-ąjį politikos tikslą „žalesnė 
Europa“;

 konkretų tikslą, susijusį su teisingo perėjimo fondo finansavimu, – pagal 2-ąjį 
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politikos tikslą „žalesnė Europa“;

 konkretų tikslą, susijusį su judumu, kaip teritorinės sanglaudos užtikrinimo priemone, 
– pagal 3-ąjį politikos tikslą „geriau sujungta Europa“;

 konkretų tikslą, susijusį su galimybėmis gauti viešojo transporto paslaugas, – pagal 4-
ąjį politikos tikslą „socialiai atsakingesnė Europa“.

Siekdama, kad būtų skatinama naudoti ERPF lėšas transporto srityje, nuomonės referentė taip 
pat siūlo išbraukti tam tikras nuostatas, kuriomis ribojamas ERPF lėšų naudojimas 
regioniniams oro uostams ir geležinkelių riedmenims.

Nuomonės referentė teikia pakeitimus, kuriais siekiama skatinti ERPF, Sanglaudos fondo ir 
kitų ES biudžeto priemonių sąveiką, siekiant investuoti į transeuropinio transporto tinklo 
plėtrą.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos 
fondo paramą turi būti laikomasi 
horizontaliųjų principų, nustatytų Europos 
Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 
straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, 
įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo 
principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės 
taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių 
konvencijoje nustatytų prievolių ir 
užtikrinti prieinamumą, laikydamosi tos 
konvencijos 9 straipsnio ir Sąjungos teisės, 
kuria suderinami gaminių ir paslaugų 
prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės 
ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir 
moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip 
pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės 

(5) įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos 
fondo paramą turi būti laikomasi 
horizontaliųjų principų, nustatytų Europos 
Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 
3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, 
įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo 
principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės 
taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių 
konvencijoje nustatytų prievolių ir 
užtikrinti nevaržomą prieinamumą, 
laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir 
Sąjungos teisės, kuria suderinami gaminių 
ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. 
Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti 
šalinti vyrų ir moterų nelygybę, mažinti 
skirtumus regionuose ir skatinti jų lygybę, 
taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su 
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kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos. 
Fondų lėšomis neturėtų būti remiami 
veiksmai, kuriais prisidedama prie bet 
kokios segregacijos. ERPF ir Sanglaudos 
fondo tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos
skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti 
aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 
straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, 
atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. 
Siekiant apsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai 
turi atitikti valstybės pagalbos taisykles, 
nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

diskriminacija dėl lyties, tautybės, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie 
bet kokios segregacijos. ERPF ir 
Sanglaudos fondo tikslų turėtų būti 
siekiama atsižvelgiant į Sąjungos 
įsipareigojimus klimato srityje pagal 
Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos ir 
Sąjungos dedamas pastangas propaguoti 
darnų vystymąsi ir jos skatinamą siekį 
išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, 
kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 
straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą
„teršėjas moka“. Siekiant apsaugoti vidaus 
rinkos vientisumą, įmonėms naudingi 
veiksmai turi atitikti valstybės pagalbos 
taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 
straipsniuose;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) vis labiau susietame pasaulyje ir dėl 
dinamiškų demografinių ir migracijos 
procesų akivaizdu, kad būtina laikytis 
bendro požiūrio į Sąjungos migracijos 
politiką, kuris būtų pagrįstas skirtingų 
finansavimo priemonių tarpusavio sąveika 
ir papildomumu. Siekiant užtikrinti darnią, 
tvirtą ir nuoseklią paramą valstybių narių 
tarpusavio solidarumo ir atsakomybės 
pasidalijimo pastangoms siekiant valdyti 
migraciją, ERPF parama turėtų būti 
teikiama ilgalaikės migrantų integracijos 
lengvinimo priemonėms;

(8) vis labiau susietame pasaulyje ir dėl 
dinamiškų demografinių ir migracijos 
procesų akivaizdu, kad būtina laikytis 
bendro požiūrio į Sąjungos migracijos 
politiką, kuris būtų pagrįstas skirtingų 
finansavimo priemonių tarpusavio sąveika 
ir papildomumu. Siekiant užtikrinti darnią, 
tvirtą ir nuoseklią paramą valstybių narių 
tarpusavio solidarumo ir atsakomybės 
pasidalijimo pastangoms siekiant valdyti 
migraciją, ERPF ir Sanglaudos fondo
parama turėtų būti teikiama ilgalaikės 
migrantų integracijos lengvinimo 
priemonėms;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant paremti valstybių narių ir 
regionų pastangas susiduriant su naujais 
iššūkiais ir užtikrinant aukštą saugumo lygį 
savo piliečiams ir radikalizacijos 
prevenciją, kartu pasitelkiant tarpusavio 
sąveikos ir papildomumo su kitomis 
Sąjungos politikos sritimis principus, 
ERPF investicijomis turėtų būti 
prisidedama prie saugumo, pavyzdžiui, 
transporto ir energetikos srityse, kuriose 
būtina užtikrinti viešųjų erdvių ir ypatingos 
svarbos infrastruktūros saugą ir saugumą;

(9) siekiant paremti valstybių narių ir 
regionų pastangas susiduriant su naujais 
iššūkiais ir užtikrinant aukštą saugumo ir 
sanglaudos lygį savo piliečiams ir 
radikalizacijos prevenciją, kartu 
pasitelkiant tarpusavio sąveikos ir 
papildomumo su kitomis Sąjungos 
politikos sritimis principus, ERPF 
investicijomis turėtų būti prisidedama prie 
saugumo, pavyzdžiui, transporto ir 
energetikos srityse, kuriose būtina 
užtikrinti viešųjų erdvių ir ypatingos 
svarbos infrastruktūros saugą ir saugumą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) be to, ERPF investicijomis turėtų 
būti prisidedama prie visuotinio sparčios 
skaitmeninės infrastruktūros tinklo kūrimo 
ir padedama skatinti švarų ir tvarų 
įvairiarūšį judumą miestuose;

(10) be to, ERPF investicijomis turėtų 
būti prisidedama prie transeuropinių 
transporto tinklų transporto 
infrastruktūros srityje ir visuotinio 
sparčios skaitmeninės infrastruktūros tinklo 
kūrimo ir padedama skatinti švarų, saugų
ir tvarų įvairiarūšį judumą miestuose;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) ERPF turėtų padėti ištaisyti 
pagrindinius Sąjungos regionų 
pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti 
įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir 
nepalankiausias sąlygas turinčių regionų 
atsilikimą, įskaitant su problemomis dėl 
įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo 

(17) ERPF turėtų padėti ištaisyti 
pagrindinius Sąjungos regionų 
pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti 
įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir 
nepalankiausias sąlygas turinčių regionų 
atsilikimą, įskaitant su problemomis dėl 
įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo 
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iškastinio kuro susiduriančius regionus. 
Todėl ERPF parama pagal investicijų į 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
tikslą turėtų būti sutelkta į svarbiausius 
Sąjungos prioritetus, atsižvelgiant į 
Reglamente (ES) 2018/xxx [naujajame 
BNR] nustatytus politikos tikslus. Taigi 
ERPF parama turėtų būti sutelkta į 
politikos tikslus „pažangesnė Europa, 
skatinant novatorišką ir pažangią 
ekonomikos pertvarką“ ir „žalesnė ir mažo 
anglies dioksido kiekio Europa, skatinant 
perėjimą prie švarios ir teisingos 
energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias 
investicijas, žiedinę ekonomiką, 
prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos 
prevenciją bei valdymą“. Toks paramos 
sutelkimas pagal temas turėtų būti 
pasiektas nacionaliniu lygmeniu, kartu 
suteikiant lankstumo galimybę atskirų 
programų lygmeniu ir tarp trijų valstybių 
narių grupių, sudarytų atsižvelgiant į 
atitinkamas bendrąsias nacionalines 
pajamas. Be to, valstybių narių skirstymo 
į grupes metodika turėtų būti išsamiai 
nustatyta atsižvelgiant į ypatingą 
atokiausių regionų padėtį;

iškastinio kuro susiduriančius regionus. 
Todėl ERPF parama pagal investicijų į 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
tikslą turėtų būti sutelkta į svarbiausius 
Sąjungos prioritetus, atsižvelgiant į 
Reglamente (ES) 2018/xxx [naujajame 
BNR] nustatytus politikos tikslus. Taigi 
ERPF parama turėtų būti sutelkta į 
politikos tikslus „pažangesnė Europa“, 
„žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio 
Europa“, „geriau sujungta Europa“ ir 
„socialiai atsakingesnė Europa“. Toks 
paramos sutelkimas pagal temas turėtų būti 
pasiektas regionų lygmeniu, kartu 
suteikiant lankstumo galimybę atskirų 
programų lygmeniu;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) šiuo reglamentu turėtų būti 
nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių 
išlaidoms galima gauti ERPF ir Sanglaudos 
fondo paramą pagal atitinkamus SESV 
jiems nustatytus tikslus. Turėtų būti 
sudaryta galimybė Sanglaudos fondo 
lėšomis remti investicijas į aplinką ir į 
TEN-T. Atsižvelgiant į ERDF paramą, 
veiklos sąrašas turėtų būti supaprastintas ir 
turėtų būti numatyta galimybė remti 
investicijas į infrastruktūrą, su galimybe 
naudotis paslaugomis susijusias 
investicijas, gamybines investicijas į MVĮ, 

(19) šiuo reglamentu turėtų būti 
nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių 
išlaidoms galima gauti ERPF ir Sanglaudos 
fondo paramą pagal atitinkamus SESV 
jiems nustatytus tikslus. Turėtų būti 
sudaryta galimybė Sanglaudos fondo ir 
ERPF lėšomis remti investicijas į aplinką 
ir į TEN-T. Atsižvelgiant į ERDF paramą, 
veiklos sąrašas turėtų būti supaprastintas ir 
turėtų būti numatyta galimybė remti 
investicijas į infrastruktūrą, esamų tunelių 
ir tiltų saugumą, su galimybe naudotis 
paslaugomis susijusias investicijas, 
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įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį 
turtą, taip pat priemones, susijusias su 
informavimo, komunikacijos veikla, 
tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, 
patirties mainais, ir su klasteriais susijusią 
veiklą. Siekiant paremti programų 
įgyvendinimą, taip pat turėtų būti galimybė 
abiem fondais remti techninės paramos 
veiklą. Galiausiai, siekiant teikti paramą 
įvairesnėms intervencinėms priemonėms 
pagal INTERREG programas, paramos 
taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant 
įtraukti ir dalijimąsi įvairiomis 
priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais, 
taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, 
įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos 
taikymo sritį;

gamybines investicijas į MVĮ, įrangą, 
programinę įrangą ir nematerialųjį turtą, 
taip pat priemones, susijusias su 
informavimo, komunikacijos veikla, 
tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, 
patirties mainais, ir su klasteriais susijusią 
veiklą. Siekiant paremti programų 
įgyvendinimą, taip pat turėtų būti galimybė 
abiem fondais remti techninės paramos 
veiklą. Galiausiai, siekiant teikti paramą 
įvairesnėms intervencinėms priemonėms 
pagal INTERREG programas, paramos 
taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant 
įtraukti ir dalijimąsi įvairiomis 
priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais, 
taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, 
įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos 
taikymo sritį;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) vadovaujantis Reglamentu (ES) 
Nr. 1316/2013 įgyvendinami 
transeuropinių transporto tinklų projektai ir 
toliau bus finansuojami pagal 
pasidalijamojo valdymo principą iš 
Sanglaudos fondo ir tiesioginio valdymo 
principą pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę (toliau – EITP);

(20) vadovaujantis Reglamentu (ES) 
Nr. 1316/2013 įgyvendinami 
transeuropinių transporto tinklų projektai ir 
toliau bus finansuojami iš Sanglaudos 
fondo ir ERPF pagal pasidalijamojo 
valdymo principą ir tiesioginio valdymo 
principą pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę (toliau – EITP);

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) siekiant optimizuoti iš ES biudžeto 
visiškai arba iš dalies finansuojamų 
investicijų, skiriamų transporto sričiai, 
pridėtinę vertę, turėtų būti siekiama 
ERPF ir tiesiogiai valdomų priemonių, 
tokių kaip Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė (EITP) ir būsimos programos 
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„InvestEU“ finansinės priemonės, 
sąveikos;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, patvirtinant 
priemones pagal SESV 349 straipsnį, 
kuriuo nustatomi papildomi asignavimai 
atokiausiems regionams, siekiant 
kompensuoti papildomas išlaidas, 
susidariusias šiuose regionuose dėl vienos 
ar kelių SESV 349 straipsnyje nurodytų 
nuolatinių kliūčių, visų pirma atokumo, 
izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių 
ir klimato sąlygų, ekonominio 
priklausomumo nuo kelių produktų, šių 
kliūčių pastovumas ir derinys labai riboja 
šių regionų plėtrą. Šiais asignavimais gali 
būti finansuojamos investicijos, veiklos 
išlaidos ir viešųjų paslaugų teikimo 
įsipareigojimai, kuriais siekiama 
kompensuoti papildomas dėl tokių kliūčių 
susidariusias išlaidas. Veiklos pagalba gali 
būti naudojama siekiant padengti 
krovininio transporto paslaugų ir transporto 
paslaugų veiklos pradžios išlaidas, taip pat 
veiksmų, susijusių su sandėliavimo 
apribojimais, per didelėmis gamybos 
priemonėmis ir jų priežiūra bei žmogiškojo 
kapitalo trūkumu vietos rinkoje, išlaidas. 
Siekiant apsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą, kaip numatyta visų bendrai 
finansuojamų ERPF ir Sanglaudos fondo 
lėšomis veiksmų atveju, bet kokia ERPF 
lėšomis finansuojama parama veiklos ir 
investicijų pagalbai atokiausiuose 
regionuose turėtų būti teikiama laikantis 
SESV 107 ir 108 straipsniuose nustatytų 
valstybės pagalbos taisyklių;

(27) ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, patvirtinant 
priemones pagal SESV 349 straipsnį, 
kuriuo nustatomi papildomi asignavimai 
atokiausiems regionams, siekiant 
kompensuoti papildomas išlaidas, 
susidariusias šiuose regionuose dėl vienos 
ar kelių SESV 349 straipsnyje nurodytų 
nuolatinių kliūčių, visų pirma atokumo, 
izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių 
ir klimato sąlygų, ekonominio 
priklausomumo nuo kelių produktų, šių 
kliūčių pastovumas ir derinys labai riboja 
šių regionų plėtrą. Šiais asignavimais gali 
būti finansuojamos investicijos, veiklos 
išlaidos ir viešųjų paslaugų teikimo 
įsipareigojimai, kuriais siekiama 
kompensuoti papildomas dėl tokių kliūčių 
susidariusias išlaidas. Veiklos pagalba gali 
būti naudojama siekiant padengti 
krovininio transporto paslaugų, žaliosios 
logistikos, judumo valdymo ir transporto 
paslaugų veiklos pradžios išlaidas, taip pat 
veiksmų, susijusių su sandėliavimo 
apribojimais, per didelėmis gamybos 
priemonėmis ir jų priežiūra bei žmogiškojo 
kapitalo trūkumu vietos rinkoje, išlaidas. 
Siekiant apsaugoti vidaus rinkos 
vientisumą, kaip numatyta visų bendrai 
finansuojamų ERPF ir Sanglaudos fondo 
lėšomis veiksmų atveju, bet kokia ERPF 
lėšomis finansuojama parama veiklos ir 
investicijų pagalbai atokiausiuose 
regionuose turėtų būti teikiama laikantis 
SESV 107 ir 108 straipsniuose nustatytų 
valstybės pagalbos taisyklių;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) stiprinant mokslinių tyrimų ir 
inovacinius pajėgumus ir diegiant 
pažangiąsias technologijas,

i) skatinant mokslinių tyrimų ir 
inovacinius pajėgumus ir diegiant 
pažangiąsias technologijas,

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pasinaudojant skaitmeninimo 
teikiama nauda piliečiams, įmonėms ir 
vyriausybėms,

ii) pasinaudojant skaitmeninimo 
teikiama nauda piliečiams, įmonėms ir 
vyriausybėms bei skatinant skaitmeninį 
junglumą,

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) stiprinant MVĮ augimą ir 
konkurencingumą,

iii) stiprinant MVĮ augimą, 
konkurencingumą ir tvarumą,

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) kuriant pažangias, saugias ir 
sąveikias transporto rūšis,
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) skatinant mažataršį ir įvairiarūšį 
judumą,

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) remiant struktūrinius pokyčius, 
kad būtų galima pereiti prie energijos 
gamybos išskiriant nedidelį anglies 
dioksido kiekį,

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) gerinant skaitmeninį junglumą, i) gerinant skaitmeninį junglumą ir 
tarpvalstybines jungtis,

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kuriant tvarų, atsparų klimato 
kaitai, pažangų, saugų ir įvairiarūšį 
transeuropinį transporto tinklą (TEN-T),

ii) kuriant tvarų, atsparų klimato 
kaitai, pažangų, patikimą ir saugų
įvairiarūšį transeuropinį transporto tinklą 
(TEN-T),
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kuriant tvarų, atsparų klimato 
kaitai, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, 
regiono ir vietos judumą, įskaitant geresnes 
galimybes naudotis TEN-T ir 
tarpvalstybinį judumą,

iii) kuriant tvarų, atsparų klimato 
kaitai, pažangų, saugų ir patikimą
įvairiarūšį nacionalinį, regiono ir vietos 
judumą, įskaitant geresnes galimybes 
naudotis TEN-T, tarpvalstybinį judumą ir 
jungtis su atokiausiais regionais,

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) skatinant tvarų įvairiarūšį judumą 
miestuose;

iv) skatinant tvarų įvairiarūšį ir 
prieinamą judumą miestuose, įskaitant 
vaikščiojimą, važinėjimą dviračiais, 
naudojimąsi viešuoju transportu ir 
dalijimąsi transporto priemonėmis,

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) suteikiant daugiau galimybių 
naudotis kokybiškomis ir įtraukiomis 
viešojo transporto paslaugomis,

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) užtikrinant vienodas galimybes iv) užtikrinant vienodas galimybes
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naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis 
plėtojant infrastruktūrą, įskaitant pirminę 
sveikatos priežiūrą;

naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis 
plėtojant infrastruktūrą, įskaitant pirminę 
sveikatos priežiūrą, taip pat ir kaimo 
vietovėse,

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skatinant integruotą socialinę, 
ekonominę ir aplinkos plėtrą, puoselėjant 
miestų vietovių kultūros paveldą ir 
saugumą,

i) skatinant integruotą socialinę, 
ekonominę ir aplinkos plėtrą, puoselėjant 
miestų vietovių kultūros paveldą, turizmo 
sektorių ir saugumą,

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) skatinant integruotą socialinę, 
ekonominę ir aplinkos vietos plėtrą, 
puoselėjant kultūros paveldą ir saugumą, 
įskaitant kaimų ir pajūrio vietovėse, taip 
pat pasitelkiant bendruomenės inicijuotą 
vietos plėtrą.

ii) skatinant integruotą socialinę, 
ekonominę ir aplinkos vietos plėtrą, 
puoselėjant kultūros paveldą, turizmo 
sektorių ir saugumą, įskaitant kaimų ir 
pajūrio vietovėse bei atokiausiuose 
regionuose, taip pat pasitelkiant 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą,

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) imantis priemonių, kuriomis būtų 
didinamas regionų ir teritorijų 
patrauklumas ir skatinamas darnus 
turizmas,
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinant programas pagal 
investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą, visos ERPF 
lėšos kiekvienoje valstybėje narėje 
telkiamos nacionaliniu lygmeniu, kaip 
nustatyta 3 ir 4 dalyse.

1. Įgyvendinant programas pagal 
investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą, visos ERPF 
lėšos kiekvienoje valstybėje narėje 
telkiamos regionų lygmeniu, kaip nustatyta 
3 ir 4 dalyse.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant paramos telkimo pagal 
temas reikalavimą valstybėms narėms, 
kuriose yra atokiausi regionai, ERPF 
lėšos, skiriamos konkrečiai atokiausiems 
regionams skirtoms programoms, ir 
visiems kitiems regionams skiriamos lėšos 
vertinamos atskirai.

2. Taikant paramos telkimo pagal 
temas reikalavimą atokiausiems valstybių 
narių regionams, ERPF lėšos, skiriamos 
konkrečiai atokiausiems regionams 
skirtoms programoms, ir visiems kitiems 
regionams skiriamos lėšos vertinamos 
atskirai.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgiant į jų 
bendrųjų nacionalinių pajamų santykį, 
skirstomos taip:

Regionai skirstomi pagal Reglamento 
(ES) 2018/xxx [naujojo BNR] 
102 straipsnį į:

a) valstybės, kurių bendrųjų 
nacionalinių pajamų santykis yra lygus 
arba viršija 100 proc. ES vidurkio (1 
grupė);

a) mažiau išsivysčiusius regionus, 
kurių BVP vienam gyventojui yra 
mažesnis kaip 75 proc. ES 27 BVP 
vidurkio (toliau – mažiau išsivystę 
regionai);

b) valstybės, kurių bendrųjų 
nacionalinių pajamų santykis yra lygus 

b) pereinamojo laikotarpio regionus, 
kurių BVP vienam gyventojui yra 75–100 
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arba viršija 75 proc. ir yra mažesnis nei 
100 proc. ES vidurkio (2 grupė);

proc. ES 27 BVP vidurkio (toliau –
pereinamojo laikotarpio regionai);

c) valstybės, kurių bendrųjų 
nacionalinių pajamų santykis yra 
mažesnis nei 75 proc. ES vidurkio (3 
grupė).

c) labiau išsivysčiusiems regionams, 
kurių BVP vienam gyventojui yra daugiau 
kaip 100 proc. ES 27 BVP vidurkio (toliau 
– labiau išsivystę regionai).

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje bendrųjų nacionalinių 
pajamų santykis reiškia valstybės narės 
vienam gyventojui tenkančių bendrųjų 
nacionalinių pajamų, išreikštų 
perkamosios galios standartais ir 
apskaičiuotų pagal 2014–2016 m. 
laikotarpio Sąjungos rodiklius, ir 27 
valstybių narių to paties ataskaitinio 
laikotarpio vienam gyventojui tenkančių, 
perkamosios galios standartais išreikštų 
vidutinių bendrųjų nacionalinių pajamų 
santykį.

Išbraukta.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamos 
atokiausiems regionams skirtos programos 
priskiriamoms 3 grupei.

Pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamos 
atokiausiems regionams skirtos programos 
priskiriamoms mažiau išsivysčiusių 
regionų grupei.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 grupės valstybės narės skiria bent 
85 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus 
nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT 
ir 2-ajam PT ir bent 60 proc. – 1-ajam PT;

a) 1 grupės valstybės narės skiria bent 
60 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus 
nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT 
ir 2-ajam PT;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 grupės valstybės narės skiria bent 
45 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus 
nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT 
ir bent 30 proc. – 2-ajam PT; 

b) 2 grupės valstybės narės skiria bent 
20 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus 
nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT 
ir bent 30 proc. – 2-ajam PT; 

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 3 grupės valstybės narės skiria bent 
35 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus 
nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT 
ir bent 30 proc. – 2-ajam PT.

c) 3 grupės valstybės narės skiria bent 
15 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus 
nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT 
ir bent 30 proc. – 2-ajam PT.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijos į infrastruktūrą; a) investicijos į infrastruktūrą, visų 
pirma teikiančią Europos pridėtinės vertės 
transporto, energetikos ir skaitmeninių 
transeuropinių tinklų srityse, ir esamos 
transporto infrastruktūros, pvz., tiltų ir 
tunelių, saugumo tobulinimą;
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) investicijos į tvarų judumą mieste, 
viešąjį transportą ir dviračiams skirtas 
juostas;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) finansavimas geležinkelių 
transporte naudojamiems riedmenims 
pirkti;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant prisidėti prie 2 straipsnio 1 dalies 
a punkto iv papunktyje nustatyto 
konkretaus tikslo pagal 1-ąjį PT, ERPF 
lėšomis taip pat remiama mokymo, 
mokymosi visą gyvenimą ir švietimo 
veikla.

Siekiant prisidėti prie 2 straipsnio 1 dalies 
a punkto iv papunktyje nustatyto 
konkretaus tikslo pagal 1-ąjį PT, taip pat 
prie 2 dalies 2 pastraipos d punkte 
nustatyto konkretaus tikslo pagal 4-tąjį 
PT, ERPF lėšomis taip pat remiama 
mokymo, mokymosi visą gyvenimą ir 
švietimo veikla.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Iš EPRF Europos infrastruktūros 
tinklų priemonei pervestos lėšos 
naudojamos laikantis Reglamento (ES) 
[naujasis EITP reglamentas] nuostatų.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijos į TEN-T; b) investicijos į TEN-T ir tvarų 
judumą;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) investicijos į oro uostų infrastruktūrą, 
išskyrus investicijas atokiausiuose 
regionuose;

Išbraukta.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijos į galutinių atliekų 
apdorojimo įrenginius;

g) investicijos į galutinių atliekų 
apdorojimo įrenginius, išskyrus 
investicijas atokiausiuose regionuose;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) finansavimas riedmenims, 
skirtiems naudoti geležinkelių transporto 
srityje, pirkti, išskyrus tuos atvejus, kai tas 
finansavimas susijęs su:

Išbraukta.

i) įpareigojimo teikti viešąsias 
paslaugas pagal viešąjį konkursą 
vykdymu pagal Reglamentą 1370/2007 su 
pakeitimais;

ii) geležinkelio transporto paslaugų 
teikimu konkurencijai visiškai atvertais 
maršrutais, o paramos gavėjas yra naujas 
rinkos dalyvis, atitinkantis finansavimo 
reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 
2018/xxxx [„InvestEU“ reglamentą].

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 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 veiklos 
rezultatus pagal II priedą.

3. 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 veiklos 
rezultatus pagal II priedą. Teikiant tokią 
informaciją taip pat pateikiamas 
kokybinis pažangos, padarytos siekiant 
2 straipsnyje apibrėžtų konkrečių tikslų, 
įvertinimas.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ERPF lėšomis remiamas 
teritorinėmis strategijomis grindžiamas 

1. ERPF lėšomis remiamas 
teritorinėmis strategijomis grindžiamas 
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integruotas teritorijų vystymas pagal 
Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo 
BNR] [23] straipsnį, kuriuo daugiausia 
dėmesio skiriama miestų vietovėms („tvari 
miestų plėtra“) įgyvendinant programas 
pagal abu šio reglamento 4 straipsnio 2 
dalyje nurodytus tikslus.

integruotas teritorijų vystymas pagal 
Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo 
BNR] [23] straipsnį, kuriuo daugiausia 
dėmesio skiriama miestų vietovėms („tvari 
miestų plėtra“ ir „tvaraus judumo mieste 
planai“ ) įgyvendinant programas pagal 
abu šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus tikslus.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atokiausiems regionams skiriami 
specialūs papildomi asignavimai 
naudojami siekiant kompensuoti 
papildomas išlaidas, susidariusias šiuose 
regionuose dėl vienos ar kelių SESV 349 
straipsnyje nurodytų nuolatinių kliūčių.

1. 3 straipsnis netaikomas 
specialiems papildomiems asignavimams, 
skirtiems atokiausiems regionams.
Atokiausiems regionams skiriami specialūs 
papildomi asignavimai naudojami siekiant 
kompensuoti papildomas išlaidas, 
susidariusias šiuose regionuose dėl vienos 
ar kelių SESV 349 straipsnyje nurodytų 
nuolatinių kliūčių.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Nukrypstant nuo 4 straipsnio 
1 dalies, ERPF lėšomis gali būti 
remiamos pelningos investicijos į įmones 
atokiausiuose regionuose, nepriklausomai 
nuo tų įmonių dydžio.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 lentelės 1 punkto 1 stulpelis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pažangesnė Europa, skatinant 
novatorišką ir pažangią ekonomikos 
pertvarką

1. Konkurencinga ir pažangesnė
Europa stiprinant jos ekonominę,
socialinę ir teritorinę sanglaudą bei
skatinant novatorišką ir pažangią 
ekonomikos pertvarką

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 lentelės 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Politikos tikslas Produktai Rezultatai

1) 2) 3)

3. Geriau sujungta 
Europa, skatinant judumą 
ir regionų IRT jungtis

RCO 43 – naujai nuteistų 
kelių, kuriems skirta 
parama, ilgis – TEN-T

RCR 55 – naujai 
pastatytų, rekonstruotų ar 
atnaujintų kelių 
naudotojai

RCO 44 – naujai nuteistų 
kelių, kuriems skirta 
parama, ilgis – kiti 
projektai

RCR 56 – dėl pagerintos 
kelių infrastruktūros 
sutaupytas laikas

RCO 45 – rekonstruotų 
arba atnaujintų kelių, 
kuriems skirta parama, 
ilgis – TEN-T

RCR 101 – dėl pagerintos 
geležinkelių 
infrastruktūros sutaupytas 
laikas

RCO 46 – rekonstruotų 
arba atnaujintų kelių, 
kuriems skirta parama, 
ilgis – kiti projektai –

RCR 57 – geležinkelio 
linijų, kuriose įdiegta ir 
naudojama Europos 
geležinkelių eismo 
valdymo sistema, ilgis

RCO 47 – naujai nutiestų 
geležinkelio linijų, 
kurioms skirta parama, 
ilgis – TEN-T

RCR 58 – geležinkeliais, 
kuriems skirta parama, 
pervežtų per metus 
keleivių skaičius

RCO 48 – naujai nutiestų 
geležinkelio linijų, 
kurioms suteikta parama, 
ilgis – kiti projektai

RCR 59 – krovininis 
geležinkelių transportas
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RCO 49 – rekonstruotų 
arba atnaujintų
geležinkelio linijų, 
kurioms skirta parama, 
ilgis – TEN-T

RCR 60 – krovininis 
vidaus vandenų 
transportas

RCO 50 – rekonstruotų 
arba atnaujintų 
geležinkelio linijų, 
kurioms skirta parama, 
ilgis – kiti projektai

RCO 51 – naujai nutiestų 
arba atnaujintų vidaus 
vandens kelių, kuriems 
skirta parama, ilgis –
TEN-T

RCO 52 – naujai nutiestų 
arba atnaujintų vidaus 
vandens kelių, kuriems 
skirta parama, ilgis – kiti 
projektai

RCO 53 – naujos arba 
atnaujintos geležinkelio 
stotys ir infrastruktūra

RCO 54 – naujos arba 
atnaujintos įvairiarūšės 
jungtys

RCO 100 – uostų, kuriems 
skirta parama, skaičius

RCO 55 – naujų tramvajų 
ir metro linijų ilgis

RCR 62 – metinis 
viešuoju transportu 
pervežtų keleivių skaičius

RCO 56 – rekonstruotų / 
atnaujintų tramvajų ir 
metro linijų ilgis

RCR 63 – naujų / 
atnaujintų tramvajų ir 
metro linijų metinis 
naudotojų skaičius

RCO 57 – viešajam 
transportui skirti 
ekologiški riedmenys

RCR 64 – dviračių 
infrastruktūros metinis 
naudotojų skaičius

RCO 58 – infrastruktūra, 
kuriai skirta parama

RCO 59 – alternatyviųjų 
degalų infrastruktūra 
(degalų papildymo / 
įkrovimo punktai), kuriai 
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skirta parama

Pakeitimas

Politikos tikslas Produktai Rezultatai

1) 2) 3)

3. Geriau sujungta 
Europa, skatinant judumą 
ir regionų IRT jungtis

RCO 43 – naujai nuteistų 
kelių, kuriems skirta 
parama, ilgis – TEN-T

RCR 55 – naujai 
pastatytų, rekonstruotų ar 
atnaujintų kelių 
naudotojai

RCO 44 – naujai nuteistų 
kelių, kuriems skirta 
parama, ilgis – kiti 
projektai

RCR 56 – dėl pagerintos 
kelių infrastruktūros 
sutaupytas laikas

RCO 45 – rekonstruotų 
arba atnaujintų kelių, 
kuriems skirta parama, 
ilgis – TEN-T

RCR 101 – dėl pagerintos 
geležinkelių 
infrastruktūros sutaupytas 
laikas 

RCO 46 – rekonstruotų 
arba atnaujintų kelių, 
kuriems skirta parama, 
ilgis – kiti projektai –

– kelių bei geležinkelio 
tiltų ir tunelių, kurie 
tikrinami kas trejus 
metus ir yra gerai 
prižiūrimi saugumo 
sumetimais, skaičius

RCO 47 – naujai nutiestų 
geležinkelio linijų, 
kurioms skirta parama, 
ilgis – TEN-T

RCO 48 – naujai nutiestų 
geležinkelio linijų, 
kurioms suteikta parama, 
ilgis – kiti projektai 

RCO 49 – rekonstruotų 
arba atnaujintų 
geležinkelio linijų, 
kurioms skirta parama, 
ilgis – TEN-T 

RCR 57 – Europos 
geležinkelių eismo 
valdymo sistemos ilgis 
eksploatuojant 
geležinkelių riedmenis, 
įskaitant tarpvalstybines 
geležinkelių jungtis, 
kuriose įrengtos ERTMS 
sistemos
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RCO 50 – rekonstruotų 
arba atnaujintų 
geležinkelio linijų, 
kurioms skirta parama, 
ilgis – kiti projektai 

RCO 51 – naujai nutiestų 
arba atnaujintų vidaus 
vandens kelių, kuriems 
skirta parama, ilgis –
TEN-T

RCR 58 – geležinkeliais, 
kuriems skirta parama, 
pervežtų per metus 
keleivių skaičius, 
atsižvelgiant į atstumus 
iki 50 km, nuo 50 iki 300 
km ir daugiau kaip 300 
km

RCO 52 – naujai nutiestų 
arba atnaujintų vidaus 
vandens kelių, kuriems 
skirta parama, ilgis – kiti 
projektai

RCO 53 – naujos arba 
atnaujintos geležinkelio 
stotys ir infrastruktūra –

RCR 59 – krovininis 
geležinkelių transportas

– įskaitant geležinkelio 
stočių, atitinkančių 
Komisijos reglamentą dėl 
techninės sąveikos 
specifikacijos „žmonės su 
judėjimo negalia“, 
skaičių

– prekinių vagonų, 
kuriuose sumontuotos 
kompozicinės (LL) 
stabdžių trinkelės, skirtos 
triukšmui mažinti, 
skaičius

RCO 54 – naujos arba 
atnaujintos įvairiarūšės 
jungtys

RCR 60 – krovininis 
vidaus vandenų 
transportas

RCO 100 – uostų, kuriems 
skirta parama, skaičius

RCO 55 – naujų tramvajų 
ir metro linijų ilgis

RCO 56 – rekonstruotų / 
atnaujintų tramvajų ir 
metro linijų ilgis

RCR 62 – metinis
viešuoju transportu 
pervežtų keleivių skaičius

RCO 57 – viešajam 
transportui skirti 
ekologiški riedmenys

RCR 63 – naujų / 
atnaujintų tramvajų ir 
metro linijų metinis 
naudotojų skaičius

RCO 58 – pėsčiųjų ir
dviračių infrastruktūra, 

– metinis dviračių 
naudotojų skaičius
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kuriai skirta parama

RCO 59 – alternatyviųjų 
degalų infrastruktūra 
(degalų papildymo / 
įkrovimo punktai), kuriai 
skirta parama

– įvairiarūšio transporto 
rinkos dalis (pagal 
transporto rūšis), 
tenkanti asmeninių 
automobilių 
naudotojams, viešajam 
transportui (metro, 
tramvajai, autobusai), 
dalijimuisi automobiliu, 
dviračiams ir pėstiesiems

RCO 60 – miestai ir 
miesteliai, kuriuose 
įdiegtos naujos arba 
atnaujintos skaitmeninės 
miesto transporto sistemos

RCR 64 – pėsčiųjų ir
dviračių infrastruktūros 
metinis naudotojų skaičius

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 lentelės 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Politikos tikslas Produktai Rezultatai

1) 2) 3)

5. Piliečiams artimesnė 
Europa, skatinant tvarią ir 
integruotą miestų, kaimų 
ir pakrančių vietovių 
plėtrą ir vietos iniciatyvas

RCO 74 – gyventojai, 
kuriems taikomos 
integruotos miestų plėtros 
strategijos

RCR 76 –
suinteresuotosios šalys, 
dalyvaujančios rengiant ir 
įgyvendinant miestų 
plėtros strategijas

RCO 75 – integruotos 
miestų plėtros strategijos

RCR 77 – turistai / 
apsilankymai vietovėse, 
kurioms skirta parama* 

RCO 76 –
bendradarbiavimo 
projektai

RCR 78 – naudotojai, 
galintys pasinaudoti 
paramą gavusia kultūros 
infrastruktūra

RCO 77 – kultūros ir 
turizmo infrastruktūros, 
kuriai skirta parama, 
pajėgumas
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Pakeitimas

Politikos tikslas Produktai Rezultatai

1) 2) 3)

5. Piliečiams artimesnė 
Europa, skatinant tvarią ir 
integruotą miestų, kaimų 
ir pakrančių vietovių 
plėtrą ir vietos iniciatyvas

RCO 74 – gyventojai, 
kuriems taikomos 
integruotos miestų plėtros 
strategijos

RCR 76 –
suinteresuotosios šalys, 
dalyvaujančios rengiant ir 
įgyvendinant miestų 
plėtros strategijas

– galiojančių tvaraus 
judumo mieste planų 
skaičius

RCR 77 – turistai / 
apsilankymai vietovėse, 
kurioms skirta parama* 

RCO 75 – integruotos 
miestų plėtros strategijos

RCO 76 –
bendradarbiavimo 
projektai

– tvaraus turizmo 
projektai, teikiantys 
naudos tiek turistams, 
tiek ir gyventojams

RCO 77 – kultūros, 
gamtinės, istorinės ir 
pramoninės turizmo 
infrastruktūros, kuriai 
skirta parama, pajėgumas

RCR 78 – naudotojai, 
galintys pasinaudoti 
paramą gavusia kultūros ir 
ekologinio turizmo
infrastruktūra

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 lentelės 1 punkto 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pažangesnė Europa, skatinant 
novatorišką ir pažangią ekonomikos 
pertvarką

1. Konkurencinga ir pažangesnė
Europa stiprinant jos ekonominę,
socialinę ir teritorinę sanglaudą bei
skatinant novatorišką ir pažangią 
ekonomikos pertvarką

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 lentelės 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas

Politikos tikslas Produktai Rezultatai

1) 3) 4)

3. Geriau sujungta 
Europa, skatinant judumą 
ir regionų IRT jungtis

CCO 14 – kelių TEN-T: 
nauji ir atnaujinti keliai

CCR 13 – dėl pagerintos 
kelių infrastruktūros 
sutaupytas laikas

CCO 15 – geležinkelių 
TEN-T: nauji ir atnaujinti 
geležinkeliai

CCR 14 – patobulinto 
geležinkelių transporto 
paslaugomis per metus 
pasinaudojančių keleivių 
skaičius

CCO 16 – išplėstos ir 
modernizuotos tramvajų ir 
metro linijos

CCR 15 – naujų ir 
modernizuotų tramvajų ir 
metro linijų metinis 
naudotojų skaičius

Pakeitimas

Politikos tikslas Produktai Rezultatai

1) 3) 4)

3. Geriau sujungta 
Europa, skatinant judumą 
ir regionų IRT jungtis

CCO 14 – kelių TEN-T: 
nauji ir atnaujinti keliai

CCR 13 – dėl pagerintos 
kelių infrastruktūros 
sutaupytas laikas

– spūsčių padidėjimas dėl 
kelių infrastruktūros 
plėtros

CCO 15 – geležinkelių 
TEN-T: nauji ir atnaujinti 
geležinkeliai

– regioninių 
tarpvalstybinių 
geležinkelio jungčių, 
kurių buvo atsisakyta 
arba kurios buvo 
išmontuotos (trūkstamos 
jungtys), skaičius

CCR 14 – patobulinto 
geležinkelių transporto 
paslaugomis per metus 
pasinaudojančių keleivių 
skaičius

– tarpvalstybinių 
geležinkelio jungčių 
(trūkstamų jungčių), 
kurios buvo atkurtos, 
skaičius

CCO 16 – išplėstos ir CCR 15 – naujų ir 
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modernizuotos tramvajų ir 
metro linijos bei pėsčiųjų 
ir dviratininkų 
infrastruktūra

modernizuotų tramvajų ir 
metro linijų metinis 
naudotojų skaičius bei 
metinis pėsčiųjų ir 
dviratininkų skaičius



AD\1171145LT.docx 29/30 PE626.999v04-00

LT

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas

Nuorodos COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI
11.6.2018

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN
11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy
17.7.2018

Svarstymas komitete 9.10.2018

Priėmimo data 15.11.2018

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

38
4
2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges 
Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes 
Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 
Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, 
Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter 
Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, 
Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault 
d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill 
Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de 
Camp, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Francisco Assis, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, 
Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 
dalis)

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard 
Sulík



PE626.999v04-00 30/30 AD\1171145LT.docx

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

38 +

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

GUE/NG Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo 
Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders 
Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de 
Camp

S&D Francisco Assis, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław 
Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István 
Ujhelyi

VERTS/ALE Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

4 -

ECR Peter Lundgren

EFDD Jill Seymour

ENF Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

2 0

EFDD Daniela Aiuto

S&D Inés Ayala Sender

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


	1171145LT.docx

