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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendroji informacija

Iki šiol buvo akivaizdu, kad Sanglaudos politika daro teigiamą poveikį transporto 
infrastruktūros plėtrai, taigi, ir socialiniam bei ekonominiam Europos Sąjungos šalių 
vystymuisi. ES lėšos daro didelę įtaką ekonomikos augimui, investicijų veiklai ir darbo 
rinkoms, taip pat vienos Europos transporto erdvės plėtrai ir valstybių narių ekonomikos 
vidaus ir išorės pusiausvyrai. Sanglaudos politikos įgyvendinimas padeda mažinti ne tik 
atstumą tarp atskirų valstybių narių, bet ir regionų tarpusavio vystymosi skirtumus.

Moksliai tyrimai aiškiai parodo, kad struktūrinės ir investicijų lėšos labai padidino BVP 
augimą ir paspartino valstybių narių ekonomikos konvergenciją. Europos Sąjungos lėšos taip 
pat žymiai padidino užimtumą mažiausiai išsivysčiusiuose regionuose ir sumažino nedarbą 
nacionaliniu lygmeniu. 

Sanglaudos politika – veiksminga pagalba kuriant darbo vietas ir finansavimo programas, 
kuriomis gerinami darbuotojų įgūdžiai, taip sudarant geresnes galimybes prisitaikyti prie 
kintančių darbo sąlygų darbo rinkoje. Sanglaudos politika ir jos priemonės vis dar yra 
svarbiausi įrankiai, kuriais naudojantis didinamas vystymasis daugelyje ES valstybių narių. 
Sanglaudos fondas yra veiksmingiausia finansinė priemonė, padedanti pasiekti 
konvergencijos tikslus įgyvendinant strateginius projektus tokiose srityse, kaip aplinkos 
apsauga ir TEN-T tinklai.

2018 m. gegužės 29 d. Komisija paskelbė pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), „Europos 
socialinio fondo +“ (ESF+), Sanglaudos fondo (SF) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo (EJRŽF) nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo (PMIF), Vidaus 
saugumo fondo (VSF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonės (SVVP) finansinės taisyklės (toliau 
– Pagrindų reglamentas), projektą. Pagrindinis šio teisės akto tikslas – suderinti ir 
suvienodinti taisykles, reglamentuojančias fondų lėšų naudojimą taikant bendrą valdymą 
2021–2027 m. 

Reglamento projekte pateiktas ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos biudžetas –
330,6 mlrd. EUR. Biudžetas apima 41,394 mlrd. EUR Sanglaudos fondui, iš kurių 10 mlrd. 
EUR rezervuota Europos infrastruktūros tinklų priemonei. 

Nuomonės referento pozicija

Dėl itin techninio ir išsamaus naujo pasiūlymo pobūdžio nuomonės referentas koncentravosi 
daugiausia į aspektus, darančius tiesioginį poveikį transporto srities investicijoms.

Nuomonės referentas pritaria pagrindiniam tikslui, dėl kurio buvo parengtas Pagrindų 
reglamento projektas, t. y. poreikiui iš esmės sumažinti nereikalingą administracinę naštą, 
sykiu užtikrinant didelį išlaidų teisinį tikrumą ir tvarkingumą. Nuomonės referento nuomone, 
būtina užtikrinti lankstesnes procedūras, siekiant pritaikyti dabartinių programų taisykles prie 
besikeičiančių poreikių ir ekonominių aplinkybių, taip pat siekiant geriau suderinti šias 
programas su ES prioritetais.
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Nuomonės referentas mano, kad vis dar yra paprastesnio ir racionalesnio įgyvendinimo 
galimybių, kurių Komisija dar neišnaudojo. Pavyzdžiui, Komisija į savo pateiktą pasiūlymą 
neįtraukė kai kurių sprendimų, pasiūlytų teikiant naujausius Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 
(vadinamasis Reglamentas „Omnibus“) pakeitimus. Be to, ne visi Komisijos pasiūlyti 
sprendimai padės paprasčiau ir racionaliau įgyvendinti nuostatas.

Kalbant apie lėšas, pervestas iš Sanglaudos fondo į Europos infrastruktūros tinklų priemonę, 
30 proc. šių lėšų tiesiogiai skirta visoms sanglaudos šalims konkurenciniu pagrindu, o 
70 proc. skirta nacionaliniams paketams, kai 2014–2020 m. visos SF lėšos skirtos 
nacionaliniams paketams, nustatant trejų metų išnaudojimo šiuose paketuose laikotarpį, po to 
jomis buvo galima naudotis konkurenciniu pagrindu. 

Nuomonės referentas nepritaria pasiūlymui iš Sanglaudos fondo 30 proc. lėšų tiesiogiai 
pervesti Europos infrastruktūros priemonei visoms valstybėms narėms, kurios atitinka 
paramos iš SF skyrimo kriterijus. Nuomonės referentas mano, kad visa iš Sanglaudos fondo 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei pervedama 10 mlrd. EUR suma turėtų būti padalinta 
į nacionalinius paketus (nustatant ribotą naudojimosi lėšomis laikotarpį), atsižvelgiant į 
atskirų valstybių narių indėlius. Šis sprendimas yra geras dabartiniam perspektyviniam 
finansiniam planui, nėra jokių esminių ar praktinių priežasčių, dėl kurių būtų galima 
nacionalinius paketus sumažinti iki 70 proc.

Komisija taip pat siūlo sumažinti dabartinę bendro finansavimo normą nuo dabartinių 
85 proc. iki 70 proc. mažiau išsivysčiusiems regionams, dėl to reikės daug daugiau 
nacionalinių išteklių įgyvendinant programas, vykdomas naudojant iš Sanglaudos fondo 
pervedamas lėšas. 

Tai reiškia, kad dideliems infrastruktūros projektams, kurie įgyvendinami naudojant iš 
Sanglaudos fondo pervestas lėšas, reikės didesnio nacionalinio biudžeto įnašo. Dėl tokių 
nuostatų vienu metu bus neįmanoma įgyvendinti daugelio investicijų projektų, bus padarytas 
neigiamas poveikis visų pirma investicijoms transporto sektoriuje, kuriam itin reikia kapitalo, 
daugelis iš jų nebebus įgyvendinami be bendro finansavimo, kuris taikytas iki šiol. Pasiūlytos 
mažesnės bendro finansavimo iš SF normos ir didesnis nacionalinis bendro finansavimo 
įnašas ne tik padidins valstybių narių atsakomybę, bet ir sustabdys daugelio infrastruktūros 
projektų įgyvendinimą. 

Komisija siūlo šiuo metu galiojančią „n+3“ taisyklę keisti „n+2“ taisykle. „n+3“ taisyklė itin 
palanki sudėtingiems didelės apimties investicijų projektams, kuriuos įgyvendinant patiriama 
daug išlaidų, ir suteikia laiko, reikalingo visiems projekto įgyvendinimo etapams. Tarp tokių 
projektų yra transporto projektai. „n+2“ taisyklė neužtikrina spartesnio investicijų proceso, 
tačiau tik padidina sankcijas valstybėms narėms, kurios nepatvirtina lėšų tam tikru tempu. 
Todėl gali nebepavykti išlaikyti programos įgyvendinimo tempo, kurį nustato „n+2“ taisyklė, 
ir šalys praras didelę joms skirtų lėšų dalį.

Nuomonės referentas taip pat yra susirūpinęs dėl planuojamo Sanglaudos fondo lėšų 
sumažinimo bei dėl to, atsisakoma principo, kurį taikant iš SF skiriamas vienas trečdalis visų 
skiriamų lėšų. Siūloma 2021–2027 m. laikotarpiu Sanglaudos fondui skirti 41,4 mlrd. EUR, 
palyginti su 75,8 mlrd. EUR dabartiniu laikotarpiu, o tai reiškia, kad iš tiesų suma sumažinta 
45 proc. Tačiau Sanglaudos fondo paramą gaunančių šalių vienam gyventojui skirtos 
bendrosios nacionalinės pajamos tiek pat nepadidėjo. Taip smarkiai sumažinus Sanglaudos 
fondo lėšas sumažės galimybė tenkinti didelius investicijų poreikius sanglaudos šalių 
pagrindinėje transporto infrastruktūroje.
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Nuomonės referentas taip pat nesutinka su pagrindinių sąlygų sąrašu, pasiūlytu reglamento 
priede, visų pirma, kalbant apie transporto sektorių. Būtinybė į išsamų tinkamo lygio 
transporto planavimo dokumentą įtraukti informaciją apie biudžeto išteklius, reikalingus 
veiklos išlaidoms ir dabartinės ir planuojamos infrastruktūros išlaidoms padengti, yra itin 
daug klausimų keliantis aspektas. 

Nuomonės referentas taip pat abejoja dėl ES lėšų leidimo sąsajos su teisinės valstybės 
principu. Tik objektyvūs, nepolitizuoti ir nediskriminuojantys kriterijai padės pasiekti 
laukiamus rezultatus šioje srityje. Nuomonės referentas sykiu pabrėžia, kad reglamento dėl 
Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse 
narėse trūkumų projektas, kurį pateikė Komisija, neatitinka minėtų kriterijų.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) sanglaudos politikos finansavimas 
2021–2027 m. laikotarpiui turėtų būti 
padidintas, kaip nurodyta Europos 
Parlamento priimtoje rezoliucijoje, arba 
išlikti bent tokio pat lygio, nustatyto pagal 
dabartinę daugiametę finansinę 
programą;

Pakeitimas 2Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės išdėstytos 
Finansiniame reglamente ir visų pirma 
nustato biudžeto sudarymo ir įgyvendinimo 
tvarką, pasitelkiant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus, netiesioginį 

(6) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Šios taisyklės išdėstytos 
Finansiniame reglamente ir visų pirma 
nustato biudžeto sudarymo ir įgyvendinimo 
tvarką, pasitelkiant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus, netiesioginį 
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įvykdymą, taip pat reglamentuoja finansų 
pareigūnų atsakomybės patikras. Pagal 
SESV 322 straipsnį priimtos taisyklės taip 
pat yra susijusios su Sąjungos biudžeto 
apsauga, jei valstybėse narėse nustatoma 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo trūkumų, nes teisinės valstybės 
principo laikymasis yra viena esminių 
išankstinių patikimo finansų valdymo ir 
rezultatyvaus ES finansavimo sąlygų;

įvykdymą, taip pat reglamentuoja finansų 
pareigūnų atsakomybės patikras. Pagal 
SESV 322 straipsnį priimtos taisyklės yra 
susijusios su priemonėmis, pagal kurias 
fondų veiksmingumas susiejamas su 
patikimu ekonomikos valdymu, ir su 
Sąjungos biudžeto apsauga esant 
visuotinių patikimo ekonomikos valdymo 
ir teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų, kadangi
teisinės valstybės principo laikymasis yra 
viena esminių patikimo ir veiksmingo ES 
skiriamų lėšų finansinio valdymo 
prielaidų;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, remiantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, fondai padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir siekti bendro 
tikslo 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato srities tikslams įgyvendinti;

(9) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, remiantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, fondai padės integruoti 
perėjimą prie ir teisingos energetikos ir 
klimato politikos veiksmus siekiant bendro 
tikslo bent 25 proc. ES biudžeto išlaidų 
skirti klimato srities veiksmams ir kad kuo 
greičiau, bet ne vėliau kaip 2027 m., jiems 
būtų skiriama 30 proc. Be kitų priemonių, 
restruktūrizuojant anglių kasybos 
regionus, pasitelkiant, pavyzdžiui 
Teisingos energetikos pertvarkos fondą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) 2021–2027 m. Sanglaudos fondui 
reikėtų skirti bent tiek lėšų, kiek skirta 
2014–2020 m., siekiant užtikrinti, kad bus 
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vykdomi pagrindiniai politikos tikslai, 
įgyvendinami dideli investicijų projektai ir 
mažinami regionų tarpusavio vystymosi 
skirtumai;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pažangesnės Europos, skatinant 
novatorišką ir pažangią ekonomikos 
pertvarką;

a) konkurencingos, pažangesnės ir 
tvarios Europos, stiprinant jos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, 
mažinant nacionalinius ir regioninius 
socialinius bei ekonominius skirtumus ir
skatinant novatorišką ir pažangią 
ekonomikos pertvarką;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žalesnės ir mažo anglies dioksido 
kiekio Europos, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 
mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, prisitaikymą prie klimato 
kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą;

b) žalesnės ir mažo anglies dioksido 
kiekio Europos, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 
mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, prisitaikymą prie struktūrinių 
pokyčių ir klimato kaitos ir rizikos 
prevenciją bei valdymą;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) geriau sujungtos Europos, skatinant 
judumą ir regionų IRT jungtis;

c) labiau ir geriau sujungtos Europos, 
skatinant darnųjį transportą, saugų ir 
pažangų judumą, sąveikumą ir 
įvairiarūšiškumą visų pirma transporto 
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sektoriuje, regionų IRT jungtis, įskaitant 
atokiausių regionų izoliacijos mažinimą 
investuojant į jų prieinamumą ir 
pasirenkant ekologišką judumą;

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) darnesnės Europos, remiant 
neįgaliųjų integraciją.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija atokiausių regionų 
bendradarbiavimą siekiant Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslo 
(INTERREG) gali vykdyti taikydama 
netiesioginio valdymo principą.

3. Komisija atokiausių regionų 
bendradarbiavimą siekiant Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslo 
(INTERREG) gali vykdyti taikydama 
netiesioginio valdymo principą, šalims iš 
anksto pritarus.

Pagrindimas

Patikslinama pagal pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo („Interreg“) 60 straipsnį (COM(2018)374). 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bent kartą per metus programų 
įgyvendinimo klausimais Komisija 
konsultuojasi su organizacijomis, kurios 
atstovauja partneriams Sąjungos lygmeniu.

4. Bent kartą per metus programų 
įgyvendinimo klausimais Komisija 
konsultuojasi su organizacijomis, kurios 
atstovauja partneriams Sąjungos lygmeniu, 
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ir praneša Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie rezultatus.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė partnerystės sutartį 
Komisijai pateikia prieš pateikdama 
pirmąją programą arba jos teikimo metu.

2. Valstybė narė partnerystės sutartį 
Komisijai pateikia prieš pateikdama 
pirmąją programą arba jos teikimo metu, 
bet ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atrinkti politikos tikslai –
nurodoma, kuriais fondais ir programomis 
bus naudojamasi jų siekiant, ir pateikiamas 
atitinkamas pagrindimas, taip pat prireikus 
pagrindimas, kodėl naudojamasi 
„InvestEU“, atsižvelgiant į atitinkamas 
konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas;

a) atrinkti politikos tikslai –
nurodoma, kuriais fondais ir programomis 
bus naudojamasi jų siekiant, ir pateikiamas 
atitinkamas pagrindimas, taip pat prireikus 
pagrindimas, kodėl naudojamasi 
„InvestEU“, atsižvelgiant, be kita ko, į 
atitinkamas konkrečiai šaliai skirtas 
rekomendacijas;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija vertina partnerystės 
sutartį ir jos atitiktį šiam reglamentui ir 
konkrečiam fondui taikomoms taisyklėms. 
Savo vertinime Komisija visų pirma 
atsižvelgia į atitinkamas konkrečiai šaliai 
skirtas rekomendacijas.

1. Komisija vertina partnerystės 
sutartį ir jos atitiktį šiam reglamentui ir 
konkrečiam fondui taikomoms taisyklėms. 
Savo vertinime Komisija atsižvelgia į 4 ir 8 
straipsnių nuostatas ir atitinkamais 
atvejais atitinkamas konkrečiai šaliai 
skirtas rekomendacijas.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pastabas Komisija gali pateikti per 
tris mėnesius nuo dienos, kurią valstybė 
narė pateikia partnerystės sutartį.

2. Pastabas Komisija gali pateikti per 
du mėnesius nuo dienos, kurią valstybė 
narė pateikia partnerystės sutartį.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, atsižvelgdama į 
Komisijos pastabas, peržiūri partnerystės 
sutartį.

3. Valstybė narė, atsižvelgdama į 
gautas Komisijos pastabas, per vieną 
mėnesį peržiūri partnerystės sutartį.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktu 
sprendimą, kuriuo patvirtinama 
partnerystės sutartis, priima ne vėliau kaip 
per keturis mėnesius nuo dienos, kurią 
atitinkama valstybė narė pateikė tą 
partnerystės sutartį. Partnerystės sutartis 
nekeičiama.

4. Komisija įgyvendinimo aktu 
sprendimą, kuriuo patvirtinama 
partnerystės sutartis, priima ne vėliau kaip 
per keturis mėnesius nuo dienos, kurią 
atitinkama valstybė narė pirmą kartą 
pateikė tą partnerystės sutartį. Partnerystės 
sutartis nekeičiama.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1a. Pagal atitinkamą „InvestEU“ 
politikos liniją 1 dalyje nurodytos sumos 
naudojamos atitinkamos valstybės narės 
įgyvendinamiems projektams.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Įsipareigojimų arba mokėjimų 
vykdymo sustabdymo apimtis ir lygis yra 
proporcingi, juos nustatant užtikrinamas 
vienodas požiūris į valstybes nares ir 
atsižvelgiama į atitinkamos valstybės narės 
ekonomines ir socialines aplinkybes, ypač 
atitinkamos valstybės narės nedarbo, 
skurdo ar socialinės atskirties lygį palyginti 
su Sąjungos vidurkiu ir sustabdymo 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonomikai. Sustabdymo poveikis 
programoms, kurios ypatingai svarbios 
siekiant įveikti nepalankias ekonomines ar 
socialines sąlygas, yra ypatingas veiksnys, 
į kurį reikia atsižvelgti. Įsipareigojimų 
vykdymas sustabdomas taikant mažesnę iš 
toliau nurodytų viršutinių ribų:

9. Įsipareigojimų arba mokėjimų 
vykdymo sustabdymo apimtis ir lygis yra 
proporcingi, juos nustatant užtikrinamas 
vienodas požiūris į valstybes nares ir 
atsižvelgiama į atitinkamos valstybės narės 
ekonomines ir socialines aplinkybes, ypač 
atitinkamos valstybės narės nedarbo, 
skurdo ar socialinės atskirties lygį palyginti 
su Sąjungos vidurkiu ir sustabdymo 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonomikai. Sustabdymo poveikis 
programoms, kurios ypač svarbios siekiant 
įveikti nepalankias struktūrines,
ekonomines ar socialines sąlygas, 
pavyzdžiui, esančias atokiausiuose 
regionuose, yra ypatingas veiksnys, į kurį 
reikia atsižvelgti.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į struktūrinę, socialinę ir ekonominę atokiausių regionų padėtį, dėl kurios 
nustatoma papildomų apribojimų ir patiriama su jų plėtra susijusių išlaidų, SESV 349 
straipsnyje yra nustatytas specialus šių regionų statusas. Susiejus sanglaudos politiką ir 
Europos semestrą regionuose negali būti sustabdomas įsipareigojimų vykdymas arba 
mokėjimai tais atvejais, kai pareigų nevykdo valstybė, o ne regionai.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) susijusių rūšių veiksmus, įskaitant i) susijusių rūšių veiksmus, įskaitant 
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planuojamų strateginės svarbos veiksmų 
sąrašą, ir numatomas jų įnašas siekiant tų 
konkrečių tikslų, taip pat, jei tinkama, 
įgyvendinant makroregionines strategijas ir 
jūrų baseinų strategijas;

planuojamų strateginės svarbos veiksmų 
sąrašą, ir numatomas jų įnašas siekiant tų 
konkrečių tikslų, taip pat, jei tinkama, 
įgyvendinant makroregionines strategijas ir 
jūrų baseinų strategijas, taip pat grafiką;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įvertina programą ir jos 
atitiktį šiam reglamentui ir konkretiems 
fondams skirtiems reglamentams, taip pat 
jos suderinamumą su partnerystės 
sutartimi. Savo vertinime Komisija visų 
pirma atsižvelgia į atitinkamas konkrečiai 
šaliai skirtas rekomendacijas.

1. Komisija įvertina programą ir jos 
atitiktį šiam reglamentui ir konkretiems 
fondams skirtiems reglamentams, taip pat 
jos suderinamumą su partnerystės 
sutartimi. Savo vertinime Komisija 
atsižvelgia į 4 ir 8 straipsnių nuostatas ir 
atitinkamais atvejais atitinkamas 
konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pastabas Komisija gali pateikti per 
tris mėnesius nuo dienos, kurią valstybė 
narė pateikia programą.

2. Pastabas Komisija gali pateikti per 
du mėnesius nuo dienos, kurią valstybė 
narė pateikia programą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, atsižvelgdama į 
Komisijos pastabas, peržiūri programą.

3. Valstybė narė, atsižvelgdama į 
gautas Komisijos pastabas, peržiūri 
programą.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktu 
sprendimą, kuriuo patvirtinama programa, 
priima ne vėliau kaip per šešis mėnesius 
nuo dienos, kurią valstybė narė pateikė tą 
programą.

4. Komisija įgyvendinimo aktu 
sprendimą, kuriuo patvirtinama programa, 
priima ne vėliau kaip per keturis mėnesius 
nuo dienos, kurią valstybė narė pirmą 
kartą pateikė tą programą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina dalinį pakeitimą 
ir jo atitiktį šiam reglamentui ir 
konkretiems fondams skirtiems 
reglamentams, įskaitant nacionalinio 
lygmens reikalavimus, ir pastabas gali 
pateikti per tris mėnesius nuo iš dalies 
pakeistos programos pateikimo.

2. Komisija įvertina dalinį pakeitimą 
ir jo atitiktį šiam reglamentui ir 
konkretiems fondams skirtiems 
reglamentams, įskaitant nacionalinio 
lygmens reikalavimus, ir pastabas gali 
pateikti per du mėnesius nuo iš dalies 
pakeistos programos pateikimo.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė peržiūri iš dalies 
pakeistą programą ir atsižvelgia į 
Komisijos pastabas.

3. Valstybė narė per vieną mėnesį 
peržiūri iš dalies pakeistą programą ir 
atsižvelgia į gautas Komisijos pastabas.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4. Komisija patvirtina dalinį 
programos pakeitimą ne vėliau kaip per 
šešis mėnesius nuo dienos, kurią valstybė 
narė jį pateikia.

4. Komisija patvirtina dalinį 
programos pakeitimą ne vėliau kaip per 
keturis mėnesius nuo dienos, kurią 
valstybė narė pirmą kartą jį pateikia.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Atokiausių regionų atžvilgiu 
valstybė narė programavimo laikotarpiu 
gali ne daugiau kaip 10 proc. prioriteto 
pradinio asignavimo ir ne daugiau kaip 5 
proc. programos biudžeto perkelti kitam to 
paties fondo tos pačios programos 
prioritetui.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į struktūrinę, socialinę ir ekonominę atokiausių regionų padėtį, dėl kurios 
nustatoma papildomų apribojimų ir patiriama su jų plėtra susijusių išlaidų, SESV 349 
straipsnyje yra nustatytas specialus šių regionų statusas. Todėl atokiausiems regionams 
reikia daugiau lankstumo, kad būtų galima vieno prioriteto lėšas pervesti kitam prioritetui 
pagal tą pačią programą, sudarant sąlygas šalinti struktūrines ir netikėtas kliūtis, visų pirma 
reaguoti į dėl klimato kaitos kilusias nelaimes.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ERPF paramos siekiant investicijų į 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
tikslo ir Sanglaudos fondo paramos: 
2.5 proc.;

a) ERPF paramos siekiant investicijų į 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
tikslo ir Sanglaudos fondo paramos: 
2.5 proc.; atokiausiems regionams: 
4 proc.;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į struktūrinę, socialinę ir ekonominę atokiausių regionų padėtį, dėl kurios 
nustatoma papildomų apribojimų ir patiriama su jų plėtra susijusių išlaidų, SESV 349 
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straipsnyje yra nustatytas specialus šių regionų statusas. Tos papildomos išlaidos taip pat turi 
poveikio programų valdymui, kontrolei ir stebėsenai.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ESF+ paramos: 4 proc.; 
programoms, kuriomis siekiama ESF+ 
reglamento 4 straipsnio 1 dalies c punkto 
vii papunktyje nurodyto tikslo: 5 proc.;

b) ESF+ paramos: 4 ir 5 proc.;
atokiausiems regionams ir programoms, 
kuriomis siekiama ESF+ reglamento 4 
straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktyje 
nurodyto tikslo: 5 proc.;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į struktūrinę, socialinę ir ekonominę atokiausių regionų padėtį, dėl kurios 
nustatoma papildomų apribojimų ir patiriama su jų plėtra susijusių išlaidų, SESV 349 
straipsnyje yra nustatytas specialus šių regionų statusas. Tos papildomos išlaidos taip pat turi 
poveikio programų valdymui, kontrolei ir stebėsenai.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) EJRŽF paramos: 6  proc.; c) EJRŽF paramos: 6  proc.; 
atokiausiems regionams: 7 proc.;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į struktūrinę, socialinę ir ekonominę atokiausių regionų padėtį, dėl kurios 
nustatoma papildomų apribojimų ir patiriama su jų plėtra susijusių išlaidų, SESV 349 
straipsnyje yra nustatytas specialus šių regionų statusas. Tos papildomos išlaidos taip pat turi 
poveikio programų valdymui, kontrolei ir stebėsenai.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujančioji institucija iki kiekvienų 
metų sausio 31 d., kovo 31 d., gegužės 31
d., liepos 31 d., rugsėjo 30 d. ir lapkričio 
30 d. Komisijai elektroniniu būdu 
perduoda kiekvienos programos suminius 
duomenis pagal VII priede pateiktą 
šabloną.

Vadovaujančioji institucija iki kiekvienų 
metų gegužės 31 d. ir lapkričio 30 d. 
Komisijai elektroniniu būdu perduoda 
kiekvienos programos suminius duomenis 
pagal VII priede pateiktą šabloną.

Pagrindimas

Programų valdymas yra gana sudėtingas procesas, todėl išbraukus kai kuriuos duomenis 
programas įgyvendinti būtų lengviau.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmasis perdavimas turi būti atliktas iki 
2022 m. sausio 31 d., o paskutinis – iki 
2030 m. sausio 31 d.

Pirmasis perdavimas turi būti atliktas iki 
2022 m. gegužės 31 d., o paskutinis – iki 
2030 m. sausio 31 d.

Pagrindimas

Programų valdymas yra gana sudėtingas procesas, todėl išbraukus kai kuriuos duomenis 
programas įgyvendinti būtų lengviau.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaujančioji institucija 
užtikrina, kad per šešis mėnesius nuo 
programos patvirtinimo būtų sukurta 
interneto svetainė, kurioje būtų pateikiama 
informacija apie programas, už kurias ji 
atsako, taip pat nurodyti programos tikslai, 
veikla, esamos finansavimo galimybės ir 

1. Vadovaujančioji institucija 
užtikrina, kad per šešis mėnesius nuo 
programos patvirtinimo būtų sukurta 
interneto svetainė, kurioje būtų pateikiama 
informacija apie programas, už kurias ji 
atsako, taip pat nurodyti programos tikslai, 
veikla, kvietimų teikti pasiūlymus 
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pasiekimai. grafikas, esamos finansavimo galimybės ir 
pasiekimai.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Veiksmai neatrenkami, kad jiems 
būtų teikiama fondų parama, jeigu iki 
paraiškos skirti finansavimą pagal 
programą pateikimo vadovaujančiajai 
institucijai jie buvo fiziškai baigti arba 
visiškai įgyvendinti, neatsižvelgiant į tai, ar 
atlikti visi su jais susiję mokėjimai.

6. Veiksmai neatrenkami, kad jiems 
būtų teikiama fondų parama, jeigu iki 
paraiškos skirti finansavimą pagal 
programą pateikimo vadovaujančiajai 
institucijai jie buvo fiziškai baigti arba 
visiškai įgyvendinti, neatsižvelgiant į tai, ar 
atlikti visi su jais susiję mokėjimai. Ši dalis 
netaikoma Reglamento (ES) Nr. XXX (dėl 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo) 21 straipsnyje numatytai pagalbai 
dėl papildomų su žuvininkystės ir 
akvakultūros produktais susijusių išlaidų 
kompensavimo atokiausiuose regionuose 
ir veiksmams, susijusiems su specialiais 
papildomais asignavimais atokiausiems 
regionams pagal Reglamentą (ES) XXXX 
(dėl ERPF ir Sanglaudos fondo).

Pagrindimas

Patikslinama, kad ši dalis netaikoma Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF) 
pagal Komisijos pasiūlymo 21 straipsnį arba ERPF ar Sanglaudos fondui, visų pirma 
specialiems papildomiems asignavimams, numatytiems atokiausiems regionams.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų valstybių įmonės gali dalyvauti 
ES finansuojamų projektų konkursuose 
tik tada, kai ir ES įmonėms suteikiama 
galimybė dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose šių įmonių kilmės šalyse.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

61a straipsnis

Valstybės pagalba

Pagal šiame reglamente nurodytas 
programas finansuojami veiksmai laikomi 
atitinkančiais ES valstybės pagalbos 
taisykles.

Pagrindimas

Automatinis suderinamumas padės padidinti programų valdymo veiksmingumą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Siekdama užtikrinti vienodas šio 
straipsnio įgyvendinimo sąlygas, Komisija 
pagal 109 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą priima 
įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma 
pranešimams apie pažeidimus naudotina 
forma.

11. Siekdama užtikrinti vienodas šio 
straipsnio įgyvendinimo sąlygas ir 
taisykles, Komisija pagal 109 straipsnio 2 
dalyje nurodytą patariamąją procedūrą 
priima įgyvendinimo aktą, kuriuo 
nustatoma pranešimams apie pažeidimus 
naudotina forma.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visais etapais procedūros turi būti 
įgyvendinamos pasitelkiant elektronines 
paslaugas ir visiškai skaidriai.
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2021 m.: 0,5 proc.; a) 2021 m.: 1 proc.;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2022 m.: 0,5 proc.; b) 2022 m.: 1,0 proc.;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2023 m.: 0,5 proc.; c) 2023 m.: 2 proc.;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 2024 m.: 0,5 proc.; d) 2024 m.: 2,5 proc.;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) 2025 m.: 0,5 proc.; e) 2025 m.: 2,5 proc.;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) 2026 m.: 0,5 proc. f) 2026 m.: 2,5 proc.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) 2027–2029 m.: 3 proc.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į struktūrinę, socialinę ir ekonominę atokiausių regionų padėtį, dėl kurios 
nustatoma papildomų apribojimų ir patiriama su jų plėtra susijusių išlaidų, SESV 349 
straipsnyje yra nustatytas specialus šių regionų statusas. Siekiant įgyvendinti programas 
labai svarbu išlaikyti dabartinę išankstinio finansavimo normą, numatytą Reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013 134 straipsnyje.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biudžetiniams įsipareigojimams 2021–
2027 m. laikotarpiu ekonominei, socialinei 
ir teritorinei sanglaudai skiriami ištekliai 
siekia a 330 624 388 630 EUR 2018 m. 
kainomis.

Biudžetiniams įsipareigojimams 2021–
2027 m. laikotarpiu ekonominei, socialinei 
ir teritorinei sanglaudai skiriami ištekliai 
siekia 372 197 000 000 EUR 2018 m. 
kainomis.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslui skiriama 
97,5 proc. visų išteklių (t. y. iš viso 
322 194 388 630 EUR) ir jos paskirstomos
taip:

1. Investicijų į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą tikslui skiriama 
97,5 proc. visų išteklių ir jie paskirstomi
taip:

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 61,6 proc. (t. y. iš viso 
198 621 593 157 EUR) – mažiau 
išsivysčiusiems regionams;

a) 61,6 proc. – mažiau išsivysčiusiems 
regionams;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 14,3 proc. (t. y. iš viso 
45 934 516 595 EUR) – pereinamojo 
laikotarpio regionams;

b) 14,3 proc. – pereinamojo 
laikotarpio regionams;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 10,8 proc. (t. y. iš viso 
34 842 689 000 EUR) – labiau 
išsivysčiusiems regionams;

c) 10,8 proc. – labiau išsivysčiusiems 
regionams;
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 12,8 proc. (t. y. iš viso 
41 348 556 877 EUR) – iš Sanglaudos 
fondo remiamoms valstybėms narėms;

d) 12,8 proc. – iš Sanglaudos fondo 
remiamoms valstybėms narėms;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomo ESF+ skirto finansavimo 
atokiausiems regionams, nurodytiems 1 
dalies e punkte, suma yra 376 928 934
EUR.

Prie papildomo finansavimo atokiausiems 
regionams, nurodytiems 1 dalies e punkte, 
sumos pridedama 376 928 934 EUR iš 
ESF+.

Pagrindimas

Patikslinama pagal pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos socialinio fondo + 5 straipsnio 2 
dalį.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip prieš dvejus
metus iki kvietimo teikti paraiškas dėl 
EITP paskelbimo informuoja Parlamentą 
ir valstybes nares apie sumą ir kriterijus.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 4 dalies 5 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 proc. į EITP perkeltų išteklių valstybės 
narės, galinčios gauti Sanglaudos fondo 
paramą, gali naudoti iš karto po 
perkėlimo transporto infrastruktūros 
projektams finansuoti pagal Reglamentą 
(ES) [naujasis EITP reglamentas].

Išbraukta.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 4 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto sektoriui pagal Reglamentą 
(ES) [naujasis EITP reglamentas] taikomos 
taisyklės taikomos konkretiems pirmoje 
pastraipoje nurodytiems kvietimams teikti 
paraiškas. Iki 2023 m. gruodžio 31 d., 
vykdant finansavimo reikalavimus 
atitinkančių projektų atranką, laikomasi 
nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondą, atsižvelgiant į 70 proc. 
išteklių, perkeltų į EITP.

Transporto sektoriui pagal Reglamentą 
(ES) [naujasis EITP reglamentas] taikomos 
taisyklės taikomos konkretiems pirmoje 
pastraipoje nurodytiems kvietimams teikti 
paraiškas. Iki 2022 m. gruodžio 31 d., 
vykdant finansavimo reikalavimus 
atitinkančių projektų atranką, 
atsižvelgiama į nacionalinius asignavimus
pagal Sanglaudos fondą.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 4 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2024 m. sausio 1 d. į EITP perkeltus 
išteklius, dėl kurių nebuvo įsipareigota, 
visos valstybės narės, galinčios gauti 
Sanglaudos fondo paramą, gali naudoti 
transporto infrastruktūros projektams 
finansuoti pagal Reglamentą (ES) [naujasis 
EITP reglamentas].

Nuo 2023 m. sausio 1 d. į EITP perkeltus 
išteklius, dėl kurių nebuvo įsipareigota, 
visos valstybės narės, galinčios gauti 
Sanglaudos fondo paramą, gali naudoti 
transporto infrastruktūros projektams 
finansuoti pagal Reglamentą (ES) [naujasis 
EITP reglamentas].

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
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104 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslui (INTERREG) 
skiriami ištekliai sudaro 2,5 proc. visų 
fondų biudžetiniams įsipareigojimams 
2021–2027 m. numatytų lėšų (t. y. iš viso 
8 430 000 000 EUR).

7. Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslui (INTERREG) 
skiriami ištekliai sudaro 3 proc. visų fondų 
biudžetiniams įsipareigojimams 2021–
2027 m. numatytų lėšų (t. y. iš viso 
10 116 000 000 EUR).

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne daugiau kaip 15 proc. visų 
mažiau išsivysčiusiems regionams skirtų 
asignavimų – pereinamojo laikotarpio 
arba labiau išsivysčiusiems regionams ir 
iš pereinamojo laikotarpio regionų labiau 
išsivysčiusiems regionams;

Išbraukta.

Pagrindimas

Mažiau išsivysčiusiems regionams skirtų lėšų perkėlimas labiau išsivysčiusiems regionams 
neatitinka sanglaudos politikos dvasios.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams;

a) 85 proc. mažiau išsivysčiusiems 
regionams;

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 55 proc. pereinamojo laikotarpio 
regionams;

b) 60 proc. pereinamojo laikotarpio 
regionams;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 40 proc. labiau išsivysčiusiems 
regionams.

c) 50 proc. labiau išsivysčiusiems 
regionams.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendro finansavimo norma Sanglaudos 
fondui kiekvieno prioriteto lygmeniu 
negali būti didesnė kaip 70 proc.

Bendro finansavimo norma Sanglaudos 
fondui kiekvieno prioriteto lygmeniu 
negali būti didesnė kaip 85 proc.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendra INTERREG programų finansavimo 
norma negali būti didesnė kaip 70 proc.

Bendra INTERREG programų finansavimo 
norma negali būti didesnė kaip 85 proc.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės „Intervencinių priemonių srities matmens kodai“ 2 politikos tikslas

Komisijos siūlomas tekstas

2 politikos tikslas: žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie 
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švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, 
prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą

024
MVĮ efektyvus energijos vartojimas ir jose vykdomi parodomieji 
projektai, taip pat pagalbinės priemonės

100 % 40 %

025
Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma esamų būstų 
renovacija, parodomieji projektai ir pagalbinės priemonės

100 % 40 %

026
Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma viešosios 
infrastruktūros renovacija, parodomieji projektai ir pagalbinės 
priemonės

100 % 40 %

027
Parama įmonėms, teikiančioms paslaugas, kuriomis prisidedama prie 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir atsparumo 
klimato kaitai

100 % 40 %

028 Atsinaujinančioji energija: vėjo energija 100 % 40 %

029 Atsinaujinančioji energija: saulės energija 100 % 40 %

030 Atsinaujinančioji energija: biomasės energija 100 % 40 %

031 Atsinaujinančioji energija: jūrų energija 100 % 40 %

032 Kita atsinaujinančioji energija (įskaitant geoterminę energiją) 100 % 40 %

033
Žemoje ir vidutinėje įtampoje veikiančios pažangios energijos skirstymo 
sistemos (įskaitant pažangiuosius tinklus ir IRT sistemas) ir su jomis 
susijęs kaupimas

100 % 40 %

034
Didelio efektyvumo kogeneracija, centralizuotas šilumos ir vėsinimo 
tiekimas

100 % 40 %

035

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios 
rizikos prevencija ir valdymas: potvyniai (įskaitant informuotumo 
didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei 
infrastruktūras)

100 %
100
%

036

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios 
rizikos prevencija ir valdymas: gaisrai (įskaitant informuotumo 
didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei 
infrastruktūras)

100 %
100
%

037

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios 
rizikos prevencija ir valdymas: kita, pvz., audros ir sausra (įskaitant 
informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas 
bei infrastruktūras)

100 %
100
%

038

Su klimatu nesusijusių gamtinių pavojų (pvz., žemės drebėjimų) ir su 
žmogaus veikla susijusios rizikos (pvz., technologinių avarijų) 
prevencija ir valdymas, įskaitant informuotumo didinimo, civilinės 
saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūras

0 %
100
%

039
Žmonės vartoti skirto vandens tiekimas (gavybos, valymo, saugojimo ir 
skirstymo infrastruktūra, efektyvumą didinančios priemonės, geriamojo 
vandens tiekimas)

0 %
100
%
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040
Vandentvarka ir vandens išteklių išsaugojimas (įskaitant upių baseinų 
valdymą, specialias prisitaikymo prie klimato kaitos priemones, 
pakartotinį naudojimą, nuotėkių mažinimas)

40 %
100
%

041 Nuotekų surinkimas ir valymas 0 %
100
%

042
Namų ūkių atliekų tvarkymas: prevencijos, mažinimo, rūšiavimo ir 
perdirbimo priemonės

0 %
100
%

043
Namų ūkių atliekų tvarkymas: mechaninis biologinis apdorojimas, 
šiluminis apdorojimas

0 %
100
%

044 Komercinių, pramonės ar pavojingų atliekų tvarkymas 0 %
100
%

045 Skatinimas perdirbtąsias medžiagas naudoti kaip žaliavą 0 %
100
%

046 Pramoninių vietovių ir užterštos žemės atkūrimas 0 %
100
%

047
Parama aplinką tausojantiems gamybos procesams ir efektyviam išteklių 
naudojimui MVĮ užtikrinti

40 % 40 %

048 Oro kokybės užtikrinimo ir triukšmo mažinimo priemonės 40 %
100
%

049 „Natura 2000“ teritorijų apsauga, atkūrimas ir tvarus naudojimas 40 %
100
%

050 Gamtos ir biologinės įvairovės apsauga, žalioji infrastruktūra 40 %
100
%

Pakeitimas

2 politikos tikslas: 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

024
MVĮ efektyvus energijos vartojimas ir jose vykdomi parodomieji 
projektai, taip pat pagalbinės priemonės

100 % 40 %

025
Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma esamų būstų 
renovacija, parodomieji projektai ir pagalbinės priemonės

100 % 40 %

026
Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma viešosios 
infrastruktūros renovacija, parodomieji projektai ir pagalbinės 
priemonės

100 % 40 %

027
Parama įmonėms, teikiančioms paslaugas, kuriomis prisidedama prie 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir atsparumo 
klimato kaitai

100 % 40 %

027a Parama įmonėms, kuriose vyksta struktūrinių pokyčių siekiant skatinti 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką ir mažo anglies 

100 % 40 %
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dioksido kiekio technologijų energijos gamybą

028 Atsinaujinančioji energija: vėjo energija 100 % 40 %

029 Atsinaujinančioji energija: saulės energija 100 % 40 %

030 Atsinaujinančioji energija: biomasės energija 100 % 40 %

031 Atsinaujinančioji energija: jūrų energija 100 % 40 %

032 Kita atsinaujinančioji energija (įskaitant geoterminę energiją) 100 % 40 %

033
Žemoje ir vidutinėje įtampoje veikiančios pažangios energijos skirstymo 
sistemos (įskaitant pažangiuosius tinklus ir IRT sistemas) ir su jomis 
susijęs kaupimas

100 % 40 %

034
Didelio efektyvumo kogeneracija, centralizuotas šilumos ir vėsinimo 
tiekimas

100 % 40 %

035

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios 
rizikos prevencija ir valdymas: potvyniai (įskaitant informuotumo 
didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei 
infrastruktūras)

100 %
100
%

036

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios 
rizikos prevencija ir valdymas: gaisrai (įskaitant informuotumo 
didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei 
infrastruktūras)

100 %
100
%

037

Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios 
rizikos prevencija ir valdymas: kita, pvz., audros ir sausra (įskaitant 
informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas 
bei infrastruktūras)

100 %
100
%

038

Su klimatu nesusijusių gamtinių pavojų (pvz., žemės drebėjimų) ir su 
žmogaus veikla susijusios rizikos (pvz., technologinių avarijų) 
prevencija ir valdymas, įskaitant informuotumo didinimo, civilinės 
saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūras

0 %
100
%

039
Žmonės vartoti skirto vandens tiekimas (gavybos, valymo, saugojimo ir 
skirstymo infrastruktūra, efektyvumą didinančios priemonės, geriamojo 
vandens tiekimas)

0 %
100
%

040
Vandentvarka ir vandens išteklių išsaugojimas (įskaitant upių baseinų 
valdymą, specialias prisitaikymo prie klimato kaitos priemones, 
pakartotinį naudojimą, nuotėkių mažinimas)

40 %
100
%

041 Nuotekų surinkimas ir valymas 0 %
100
%

042
Namų ūkių atliekų tvarkymas: prevencijos, mažinimo, rūšiavimo ir 
perdirbimo priemonės

0 %
100
%

043
Namų ūkių atliekų tvarkymas: mechaninis biologinis apdorojimas, 
šiluminis apdorojimas

0 %
100
%

044 Komercinių, pramonės ar pavojingų atliekų tvarkymas 0 %
100
%
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045 Skatinimas perdirbtąsias medžiagas naudoti kaip žaliavą 0 %
100
%

046 Pramoninių vietovių ir užterštos žemės atkūrimas 0 %
100
%

046a Anglių pramonės regionų atkūrimas 0 %
100
%

047
Parama aplinką tausojantiems gamybos procesams ir efektyviam išteklių 
naudojimui MVĮ užtikrinti

40 % 40 %

048 Oro kokybės užtikrinimo ir triukšmo mažinimo priemonės 40 %
100
%

049 „Natura 2000“ teritorijų apsauga, atkūrimas ir tvarus naudojimas 40 %
100
%

050 Gamtos ir biologinės įvairovės apsauga, žalioji infrastruktūra 40 %
100
%

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės „Intervencinių priemonių srities matmens kodai“ 3 politikos tikslas

Komisijos siūlomas tekstas

3 politikos tikslas: Geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis

051
IRT: itin didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklas (pagrindinis / 
tranzitinis tinklas)

0 % 0 %

052

IRT: itin didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklas (prieigos / vietinė 
linija, kurios efektyvumas lygus optinių skaidulinių kabelių įrenginiams 
iki paskirstymo taško aptarnaujamojoje vietoje daugiabučiuose 
pastatuose)

0 % 0 %

053

IRT: itin didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklas (prieigos / vietinė 
linija, kurios efektyvumas lygus optinių skaidulinių kabelių įrenginiams 
iki paskirstymo taško aptarnaujamojoje vietoje namuose ir verslo 
patalpose) 

0 % 0 %

054
IRT: itin didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklas (prieigos / vietinė 
linija, kurios efektyvumas lygus optinių skaidulinių kabelių įrenginiams 
iki bazinės stoties pažangiam belaidžiam ryšiui) 

0 % 0 %

055
IRT: kitų rūšių IRT infrastruktūra (įskaitant didelės apimties 
kompiuterinius išteklius / įrangą, duomenų centrus, jutiklius ir kitą 
belaidę įrangą)

0 % 0 %

056 Naujai nutiesti greitkeliai ir keliai – TEN-T pagrindinis tinklas 0 % 0 %

057 Naujai nutiesti greitkeliai ir keliai – TEN-T visuotinis tinklas 0 % 0 %
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058 Naujai nutiesti TEN-T kelių tinklo antriniai jungiamieji keliai ir mazgai 0 % 0 %

059 Naujai nutiesti kiti nacionaliniai, regioniniai ir vietos prieigos keliai 0 % 0 %

060
Rekonstruoti ar pagerinti greitkeliai ir keliai – TEN-T pagrindinis 
tinklas

0 % 0 %

061 Rekonstruoti ar pagerinti greitkeliai ir keliai – TEN-T visuotinis tinklas 0 % 0 %

062
Kiti rekonstruoti ar pagerinti keliai (greitkeliai, nacionaliniai, regioniniai 
ar vietos keliai)

0 % 0 %

063 Transporto skaitmeninimas: kelias 40 % 0 %

064 Naujai nutiesti geležinkeliai – TEN-T pagrindinis tinklas 100 % 40 %

065 Naujai nutiesti geležinkeliai – TEN-T visuotinis tinklas 100 % 40 %

066 Kiti naujai nutiesti geležinkeliai 100 % 40 %

067 Rekonstruoti ar pagerinti geležinkeliai – TEN-T pagrindinis tinklas 0 % 40 %

068 Rekonstruoti ar pagerinti geležinkeliai – TEN-T visuotinis tinklas 0 % 40 %

069 Kiti rekonstruoti ar pagerinti geležinkeliai 0 % 40 %

070 Transporto skaitmeninimas: geležinkelis 40 % 0 %

071 Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS) 0 % 40 %

072 Mobilūs geležinkelio objektai 40 % 40 %

073 Švaraus miesto transporto infrastruktūra 100 % 40 %

074 Švaraus miesto transporto riedmenys 100 % 40 %

075 Dviračių infrastruktūra 100 %
100
%

076 Miesto transporto skaitmeninimas 40 % 0 %

077 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra 100 % 40 %

078 Daugiarūšis transportas (TEN-T) 40 % 40 %

079 Daugiarūšis transportas (ne miesto) 40 % 40 %

080 Jūrų uostai (TEN-T) 40 % 0 %

081 Kiti jūrų uostai 40 % 0 %

082 Vidaus vandenų keliai ir uostai (TEN-T) 40 % 0 %

083 Vidaus vandenų keliai ir uostai (regioniniai ir vietos) 40 % 0 %

084 Transporto skaitmeninimas: kiti transporto mazgai 40 % 0 %

Pakeitimas

3 politikos tikslas: Geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis

051
IRT: itin didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklas (pagrindinis / 
tranzitinis tinklas)

100 % 0 %
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052

IRT: itin didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklas (prieigos / vietinė 
linija, kurios efektyvumas lygus optinių skaidulinių kabelių įrenginiams 
iki paskirstymo taško aptarnaujamojoje vietoje daugiabučiuose 
pastatuose)

100 % 0 %

053

IRT: itin didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklas (prieigos / vietinė 
linija, kurios efektyvumas lygus optinių skaidulinių kabelių įrenginiams 
iki paskirstymo taško aptarnaujamojoje vietoje namuose ir verslo 
patalpose) 

100 % 0 %

054
IRT: itin didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklas (prieigos / vietinė 
linija, kurios efektyvumas lygus optinių skaidulinių kabelių įrenginiams 
iki bazinės stoties pažangiam belaidžiam ryšiui) 

100 % 0 %

055
IRT: kitų rūšių IRT infrastruktūra (įskaitant didelės apimties 
kompiuterinius išteklius / įrangą, duomenų centrus, jutiklius ir kitą 
belaidę įrangą)

100 % 0 %

056 Naujai nutiesti greitkeliai, tiltai ir keliai – TEN-T pagrindinis tinklas 50 % 0 %

057 Naujai nutiesti greitkeliai, tiltai ir keliai – TEN-T visuotinis tinklas 50 % 0 %

058 Naujai nutiesti TEN-T kelių tinklo antriniai jungiamieji keliai ir mazgai 50 % 0 %

059 Naujai nutiesti kiti nacionaliniai, regioniniai ir vietos prieigos keliai 0 % 0 %

059a
Esamų kelio tiltų ir tunelių kontrolė ir atnaujinimas saugos 
užtikrinimo tikslu

0 % 0 %

060
Rekonstruoti ar pagerinti greitkeliai, tiltai ir keliai – TEN-T pagrindinis 
tinklas

0 % 0 %

061
Rekonstruoti ar pagerinti greitkeliai, tiltai ir keliai – TEN-T visuotinis 
tinklas

0 % 0 %

062
Kiti rekonstruoti ar pagerinti keliai (greitkeliai, nacionaliniai, regioniniai 
ar vietos keliai)

0 % 0 %

063 Transporto skaitmeninimas: kelias 100 % 0 %

064 Naujai nutiesti geležinkeliai – TEN-T pagrindinis tinklas 100 % 40 %

065 Naujai nutiesti geležinkeliai – TEN-T visuotinis tinklas 100 % 40 %

066 Kiti naujai nutiesti geležinkeliai 100 % 40 %

067 Rekonstruoti ar pagerinti geležinkeliai – TEN-T pagrindinis tinklas 100 % 40 %

068 Rekonstruoti ar pagerinti geležinkeliai – TEN-T visuotinis tinklas 100 % 40 %

068a
Regioninių tarpvalstybinių geležinkelių jungčių (trūkstamų jungčių), 
kurios buvo apleistos ar išmontuotos, atkūrimas

0 % 0 %

069 Kiti rekonstruoti ar pagerinti geležinkeliai 100 % 40 %

069a Rekonstruoti arba pagerinti oro uostai

069b
Esamų kelio tiltų ir tunelių kontrolė ir atnaujinimas saugos 
užtikrinimo tikslu 

0 % 0 %

070 Transporto skaitmeninimas: geležinkelis 100 % 0 %
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071 Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS) 100 % 40 %

071a Upių transporto informacinė sistema (RIS)

072 Mobilūs geležinkelio objektai 40 % 40 %

073 Švaraus miesto transporto infrastruktūra 100 % 40 %

074 Švaraus miesto transporto riedmenys 100 % 40 %

075 Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūra 100 %
100
%

076 Miesto transporto skaitmeninimas 100 %
100
%

077 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra 100 %
100
%

078 Daugiarūšis transportas (TEN-T) 100 %
100
%

079 Daugiarūšis transportas (ne miesto) 100 %
100
%

079a
Bendros judumo sistemos, sujungtos su viešuoju transportu kaimo 
vietovėse (SMARTAs)

0 % 0 %

080 Jūrų uostai (TEN-T) 40 % 0 %

081 Kiti jūrų uostai 40 % 0 %

081a Tarpvalstybinė trumpųjų nuotolių laivyba jūrų greitkeliuose 0 % 0 %

082 Vidaus vandenų keliai ir uostai (TEN-T) 40 % 0 %

083 Vidaus vandenų keliai ir uostai (regioniniai ir vietos) 40 % 0 %

084 Transporto skaitmeninimas: kiti transporto mazgai 100 %
100
%

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo lentelės 2 punkto 4 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

2. žalesnė ir 
mažo anglies dioksido 
kiekio Europa, 
skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos 
energetikos, žaliąsias 
ir mėlynąsias 
investicijas, žiedinę 
ekonomiką, 
prisitaikymą prie 

ERPF ir Sanglaudos 
fondas: 2.4. 
Prisitaikymo prie 
klimato kaitos 
skatinimas, rizikos 
prevencija ir 
atsparumas nelaimėms

Veiksminga nelaimių 
rizikos valdymo 
sistema.

Yra nacionalinis arba 
regioninis nelaimių 
rizikos valdymo 
planas, atitinkantis 
esamas prisitaikymo 
prie klimato kaitos 
strategijas, ir jį sudaro:
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klimato kaitos ir 
rizikos prevenciją bei 
valdymą

1. Pagrindinių 
rizikos sričių, įvertintų 
pagal Sprendimo Nr. 
1313/2013/ES 6 
straipsnio a punktą, 
aprašymas, kuriame 
atspindėtos dabartinės 
ir ilgalaikės grėsmės 
(25–35 metus). Su 
klimatu susijusios 
rizikos vertinimas 
grindžiamas klimato 
kaitos prognozėmis ir 
scenarijais

2. Nelaimių 
prevencijos, 
pasirengimo ir 
reagavimo priemonių, 
taikomų pagrindinėms 
nustatytoms rizikos 
sritims, aprašymas. 
Priemonės turi būti 
suskirstytos pagal 
prioritetus 
proporcingai rizikai ir 
jos ekonominiam 
poveikiui, gebėjimų 
trūkumui1, 
veiksmingumui ir 
efektyvumui, 
atsižvelgiant į galimas 
alternatyvas

3. Informacija 
apie biudžeto ir 
finansinius išteklius 
bei mechanizmus, 
reikalingus veiksmų ir 
priežiūros išlaidoms, 
susijusioms su 
prevencija, 
pasirengimu ir 
reagavimu, padengti

__________________

1 Kaip įvertinta atlikus pagal Sprendimo 1313/2013 6 straipsnio c dalyje nurodytą rizikos 
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valdymo gebėjimų vertinimą.

Pakeitimas

2. 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

ERPF ir Sanglaudos 
fondas: Prisitaikymo 
prie klimato kaitos ir 
struktūrinių pokyčių
skatinimas, rizikos 
prevencija ir 
atsparumas nelaimėms

Veiksminga nelaimių 
rizikos valdymo 
sistema.

Yra nacionalinis arba 
regioninis nelaimių 
rizikos valdymo 
planas, atitinkantis 
esamas prisitaikymo 
prie klimato kaitos 
strategijas, ir jį sudaro:

1. Pagrindinių 
rizikos sričių, įvertintų 
pagal Sprendimo Nr. 
1313/2013/ES 6 
straipsnio a punktą, 
aprašymas, kuriame 
atspindėtos dabartinės 
ir ilgalaikės grėsmės 
(25–35 metus). Su 
klimatu susijusios 
rizikos vertinimas 
grindžiamas klimato 
kaitos prognozėmis ir 
scenarijais

2. Nelaimių 
prevencijos, 
pasirengimo ir 
reagavimo priemonių, 
taikomų pagrindinėms 
nustatytoms rizikos 
sritims, aprašymas. 
Priemonės turi būti 
suskirstytos pagal 
prioritetus 
proporcingai rizikai ir 
jos ekonominiam 
poveikiui, gebėjimų 
trūkumui1, 
veiksmingumui ir 
efektyvumui, 
atsižvelgiant į galimas 
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alternatyvas

3. Informacija 
apie biudžeto ir 
finansinius išteklius 
bei mechanizmus, 
reikalingus veiksmų ir 
priežiūros išlaidoms, 
susijusioms su 
prevencija, 
pasirengimu ir 
reagavimu, padengti

__________________

1 Kaip įvertinta atlikus pagal Sprendimo 1313/2013 6 straipsnio c dalyje nurodytą rizikos 
valdymo gebėjimų vertinimą.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo lentelės 3 punkto 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

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

ERPF ir Sanglaudos 
fondas:

Išsamus tinkamo lygio 
transporto planavimas

Yra esamų ir 
planuojamų 
infrastruktūrų 
įvairiarūšis planas iki 
2030 m., kuriame:

3.2 Tvaraus, atsparaus 
klimato kaitai, 
pažangaus, saugaus ir 
įvairiarūšio TEN-T 
kūrimas

1. Pateikiamas 
planuojamų 
investicijų, 
grindžiamų nuolatinės 
paklausos analize ir 
eismo modeliavimu, 
pagrindimas, kuriame 
turėtų būti atsižvelgta į 
numatomą 
geležinkelių 
liberalizavimo poveikį

2. Atspindėti oro 
kokybės užtikrinimo 
planai atsižvelgiant 
visų pirma į 
nacionalinius 
priklausomybės nuo 
iškastinio kuro 
mažinimo planus
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3. Nustatomos 
investicijos į 
pagrindinius TEN-T 
tinklo koridorius, kaip 
apibrėžta Reglamente 
(ES) 1316/2013, pagal 
atitinkamus TEN-T 
veiklos planus

4. Dėl investicijų 
ne pagrindiniam TEN-
T tinklui, užtikrinamas 
papildomumą 
veiksmingai 
sujungiant regionus ir 
vietos bendruomenes 
su pagrindiniu TEN-T 
ir jo mazgais

5. Užtikrinama 
geležinkelių tinklo 
sąveiką – įdiegiama 3 
pradinę reikšmę 
atitinkanti ERTMS, 
apimanti bent diegimo 
Europoje planą

6. Skatinamas 
įvairiarūšis transportas 
nustatant įvairiarūšio 
ar perkrovimo frachto 
ir keleivių terminalų ir 
aktyvių rūšių poreikį

7. Pateikiamos 
priemonės, kuriomis 
siekiama skatinti 
naudoti 
alternatyviuosius 
degalus vadovaujantis 
atitinkamomis 
nacionalinės politikos 
sistemomis

8. Pateikiama 
kelių eismo saugos 
rizikos analizė pagal 
esamas nacionalines 
kelių eismo saugos 
strategijas, kurioje 
pateiktas kelių ir jų 
atkarpų, kuriuose kyla 
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rizika, planas ir 
nustatomi atitinkamų 
investicijų prioritetai

9. Pateikiama 
informacija apie 
biudžeto ir 
finansavimo išteklius, 
kurie atitinka 
planuojamas 
investicijas ir kurių 
reikia esamų ir 
planuojamų 
infrastruktūrų veiklos 
ir priežiūros išlaidoms 
padengti

Pakeitimas

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

ERPF ir
Sanglaudos 
fondas:

Išsamus 
tinkamo lygio 
transporto 
planavimas

Yra esamų ir planuojamų infrastruktūrų 
įvairiarūšis planas iki 2030 m., kuriame:

3.2 Tvaraus, 
atsparaus 
klimato kaitai, 
pažangaus, 
saugaus ir 
įvairiarūšio 
TEN-T 
kūrimas

-1a. Reikalaujama užtikrinti socialinę, 
ekonominę ir teritorinę sanglaudą ir TEN-T 
tinkle didesniu mastu baigti kurti sąsajas ir 
šalinti kliūtis, o tai reiškia, kad reikės 
investicijų į materialiąją infrastruktūrą

1. Pateikiamas ekonominis planuojamų 
investicijų, grindžiamų nuolatinės paklausos 
analize ir eismo modeliavimu, pagrindimas, 
kuriame turėtų būti atsižvelgta į numatomą 
geležinkelių paslaugų rinkų atvėrimo
poveikį

2. Atspindėti oro kokybės užtikrinimo 
planai atsižvelgiant visų pirma į nacionalines 
išmetamo teršalų kiekio mažinimo 
transporto sektoriuje strategijas

3. Nustatomos investicijos į pagrindinius 
TEN-T tinklo koridorius, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) 1316/2013, pagal 
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atitinkamus TEN-T veiklos planus, taip pat iš 
anksto nustatytas visuotinio tinklo atkarpas.

4. Dėl investicijų ne pagrindiniam TEN-
T tinklui, užtikrinamas papildomumas 
veiksmingai sujungiant miestų tinklus, 
regionus ir vietos bendruomenes su 
pagrindiniu TEN-T ir jo mazgais

5. Užtikrinama geležinkelių tinklo 
sąveiką – įdiegiama 3 pradinę reikšmę 
atitinkanti ERTMS, apimanti bent diegimo 
Europoje planą

6. Skatinamas įvairiarūšis transportas 
nustatant įvairiarūšio ar perkrovimo frachto ir 
keleivių terminalų ir aktyvių rūšių poreikį

7. Pateikiamos priemonės, kuriomis 
siekiama skatinti naudoti alternatyviuosius 
degalus vadovaujantis atitinkamomis 
nacionalinės politikos sistemomis

8. Pateikiama kelių eismo saugos rizikos 
analizė pagal esamas nacionalines kelių 
eismo saugos strategijas, kurioje pateiktas 
kelių ir jų atkarpų, kuriuose kyla rizika, 
planas ir nustatomi atitinkamų investicijų 
prioritetai

9a. Skatinamos tvarios regioninės ir 
tarpvalstybinės turizmo iniciatyvos, kurios 
abipusiškai naudingos ir turistams, ir 
gyventojams, pavyzdžiui, iniciatyvos, 
kuriomis skatinama Europos dviračių takų 
tinklą „EuroVelo“ sujungti su Europos 
geležinkelių tinklu.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
XXII priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. prie NUTS 2 lygio regiono sumos, 
apskaičiuotos pagal 5 punktą, jei taikoma, 
pridedama suma, gaunama paskyrus 
400 EUR priemoką už kiekvieną asmenį 

6. prie NUTS 2 lygio regiono sumos, 
apskaičiuotos pagal 5 punktą, jei taikoma, 
pridedama suma, gaunama paskyrus 
1000 EUR priemoką už kiekvieną asmenį 
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per metus, taikoma grynosios migracijos iš 
ES į valstybę narę nuo 2013 m. sausio 1 d. 
regiono gyventojų skaičiaus daliai.

per metus, taikoma grynosios migracijos iš 
ES į valstybę narę nuo 2013 m. sausio 1 d. 
regiono gyventojų skaičiaus daliai.

Pagrindimas

Integracijos tema kartu su migracijos tema yra labai reikšminga sėkmingai regioninei plėtrai.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
XXII priedo 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Prie NUTS 2 lygio regionų, 
kuriuose vykdoma anglių gavyba, sumos, 
apskaičiuotos pagal 5 punktą, pridedama 
500 EUR suma už kiekvieną dėl 
struktūrinių pokyčių, susijusių su 
energijos tiekimo neišmetant CO2 tikslu, 
restruktūrizuotą arba prarastą darbo 
vietą.

Pagrindimas

Anglių gavybos mažinimas ir perėjimas prie alternatyvių energijos išteklių, taip pat nulemtas 
ES klimato politikos, kai kuriems regionams, kuriuose iki šiol buvo vykdoma anglių gavyba, 
reiškia didelius išbandymus. Visų pirma anglių gavybos regionai dėl anglių naudojimo 
mažinimo patiria ekonominę naštą ir darbo vietų riziką. Šie struktūriniai pokyčiai turi būti 
socialiai priimtini, turi būti švelninamos jų pasekmės ir teikiama atitinkama parama.
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