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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nors strateginėse gairėse yra daug sveikintinų dalykų, tai, kaip jos parengtos, sukelia tam 
tikrų problemų. 

Pirma, nėra teiginio dėl bendro tikslo, kuriuo remiantis gali būti įvertinta kiekvienos krypties 
priemonių sąveika.  

Antra, kelių krypčių detaliosios gairės iš dalies kartojasi. Tai valstybėms narėms gali 
sukliudyti nuspręsti, kurioms krypčių dalims priskirti jų programas.  Taip pat kartais trūksta 
aiškumo, kas konkrečiai yra skatinama ar bent leidžiama. 

Trečia, pagrindinis kiekvienos krypties prioritetas ne visada visiškai atitinka tai, kas 
akcentuojama Tarybos reglamente. 

Be to, reikia daugiau aiškumo dėl to, kokioms veikloms kryptys yra skirtos, ypač dėl to, kad 
reglamente kiekvienai jų numatyta finansavimo dalis. 

Į tai atsižvelgdama, nuomonės referentė mano, kad 

a) 1 kryptis yra iš esmės skirta užsiimantiems pirmine gamyba žemės ir miškų ūkio 
sektoriuose, jos tikslas skatinti ūkio ir miškininkystės produktų įvairinimą ir veiklą, kuri bus 
efektyvi ir sukurs pirminės gamybos pastoviąją arba pridėtinę vertę.

2 kryptis yra skirta visiems veikėjams, įskaitant užsiimančius pirmine gamyba, kurie tiekia 
aplinkos produktus – skatina biologinę įvairovę, darnumą, gamtos kraštovaizdžio ir kultūros 
paveldo saugojimą.

c) 3 kryptis yra skirta padėti kaimo bendruomenėms bendrąja prasme ir šiais dviem aspektais:  

− pirma, padėti jiems vystytis, ekonomiškai skatinant kaimo ekonomikai tinkamas verslo 
veiklas, daugiausia susijusias ne su pirmine, bet antrine gamyba, pagalbinėmis 
paslaugomis pirminei gamybai, turizmo, amatų ir kitų įmonių plėtra, 

− antra, pagerinti vietines gyvenimo sąlygas, siekiant geros gyvenimo kokybės ir sustabdyti 
gyventojų skaičiaus mažėjimą. 

Abiem atvejais akcentuojamos moterų ir jaunimo, kaip ekonomikos veikėjų, galimybės.

d) 4 kryptis, remiantis ankstesne Leader programa, skirta sutelkti visose kitose kryptyse 
numatytas partnerystės rūšis, siekiant sukurti nuoseklią bendrą vystymosi strategiją, 
pritaikomą vietos sąlygoms.

Remiantis šiuo požiūriu ir pirmiau išdėstytomis problemomis, siūlomi įvairūs pakeitimai. 

1 kryptyje daugiau dėmesio turi būti skiriama pagrindinei gairei – naujovių skatinimui ir 
integravimui į maisto grandinę, taip pat turi būti įtrauktas teiginys apie kuro grandinę; teiginys 



PE 364.667v01-00 4/11 PA\583570LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

apie investavimą į fizinį ir žmogiškąjį kapitalą turi būti suprantamas kaip parama su 
naujovėmis ir integravimu susijusiai veiklai. Pakeistas dokumentas geriau atitinka toliau 
pateiktas išsamias gaires. Keli siūlomi pakeitimai, ypač 2 ir 5 įtraukų pakeitimai, skirti 
numatomiems veiksmams geriau apibūdinti. 

2 kryptyje minimos „didelės gamtinės vertės ūkininkavimo ir miškininkystės sistemos“ yra 
klaidinantis sąvokos apibūdinimas, nes jis gali būti suprastas kaip natūraliai atsirandanti 
ekonominė vertė.   Tai nėra teisinga, nes reglamente ši kryptis skirta teritorijoms, kuriose 
egzistuoja gamtiniai apribojimai. Šios gairės pakeitimas skirtas išaiškinti, kad dėmesys 
skiriamas aplinkos produktams, įskaitant biologinę įvairovę, darnumą, gamtos kraštovaizdžio 
ir kultūrinio paveldo saugojimą. Siūlomi keli nedideli įtraukų pakeitimai ir nauja įtrauka, 
kurioje kalbama apie kultūros ir gamtos paveldą.

Siūloma trečiosios krypties gairė susijusi su teiginiu dėl „svarbiausiu prioriteto, t.y. kurti 
užimtumo galimybes“.   Tai neatitinka reglamento turinio, kuriame taip pat pabrėžiama 
gyvenimo kokybė ir neatsižvelgiama į nuostatą, kad svarbiausias užimtumo galimybių kūrimo 
variklis yra ekonominis vystymasis. Siūlomas pakeitimas skirtas geriau atspindėti tai, kas 
numatyta reglamente. Taip pat pasiūlyti pakeitimai, skirti įtraukoms geriau išaiškinti; vienas 
jų skirtas moterų vaidmeniui ir kaimo ekonomikos poreikiams labiau pabrėžti, įtraukiant 
klausimą dėl neapmokamo darbo dydžio, dėl kurio vėlesniais metais sumažėja moterų 
apsirūpinimas (apibūdintą Europos Parlamento 2003 m. liepos 3 d. rezoliucijoje 
(P5_TA(2003)0432) dėl moterų Europos Sąjungos kaimo vietovėse).

Dėl 4 krypties siūlomi nežymūs pakeitimai; versijoje anglų kalba sąvoka „endogenous“ („iš 
vidaus“) nėra pakankamai aiški, todėl patariama ją pakeisti.

Gairėje dėl prioritetų pavertimo programomis turi būti įrašytas teiginys dėl erdvės planavimo 
ir dėl reglamento 6 straipsnyje minimų suinteresuotų pusių įtraukimo. Atitinkamai į gairę dėl 
Bendrijos priemonių papildomumo reikia įtraukti programas TEN-T ir Life+ ir pripažinti, kad 
kai kuriose valstybėse narėse tiek regionų, tiek vietiniu lygiais turi būti sprendžiama įvairių 
fondų papildomumo problema.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 2 Parlamento pakeitimai

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dėl aiškumo pirminis Komisijos tekstas pateiktas aiškiu formatu, t.y. ne pusjuodžiu kursyvu, siekiant, kad būtų 
aiškiai atskiriami pakeitimai. Pirminis formatas bus grąžintas į galutinį variantą. Kalbama apie šiuos pakeitimus: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14.
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Pakeitimas 1
Priedo 3.1 dalies gairės 2 pastraipa

1 krypčiai skirti ištekliai turėtų prisidėti prie 
stipraus ir dinamiško Europos žemės ūkio 
maisto produktų sektoriaus, orientuojantis į 
žinių perdavimą ir naujoves maisto 
grandinėje bei investicijų į tokius 
prioritetinius sektorius, kaip fizinį ir 
žmogiškąjį kapitalą.

1 krypčiai skirti ištekliai turėtų prisidėti prie 
stipraus ir dinamiško  žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriaus, orientuojantis į 
dvejopą prioritetą: naujovių ir integravimo 
į maisto ir kuro grandines skatinimą ir 
investicijas į fizinį ir žmogiškąjį kapitalą, 
įskaitant informacinių ir ryšių technologijų 
(IRT) skatinimą.

Pakeitimas 2
Priedo 3.1 dalies 1 pastraipos 2 įtrauka

integravimo į žemės ūkio produktų grandinę 
gerinimas. Europos maisto pramonė yra 
viena konkurencingiausių ir pažangiausių 
pasaulyje, bet susiduria su augančia 
pasauline konkurencija. Kaimo ekonomika 
turi dideles galimybes kurti naujus 
produktus ir jais prekiauti išsaugoti daugiau 
vertės kaimo vietovėse vykdydama kokybės 
programas ir pakelti Europos produktų 
prestižą užsienyje. Konsultacinių paslaugų ir 
paramos pasitelkimas Bendrijos standartams 
įgyvendinti prisidės prie šio integracijos
proceso. Į rinką orientuotas žemės ūkio 
sektorius padės toliau stiprinti Europos 
žemės ūkio maisto produktų sektoriaus kaip 
pagrindinio darbdavio ir ekonomikos 
augimo šaltinio statusą;

integravimo į žemės ūkio produktų grandinę 
gerinimas. Europos maisto pramonė yra 
viena konkurencingiausių ir pažangiausių 
pasaulyje, bet susiduria su augančia 
pasauline konkurencija. Kaimo ekonomika 
turi dideles galimybes kurti naujus 
produktus, jais prekiauti ir išsaugoti daugiau 
vertės kaimo vietovėse vykdydama kokybės 
programas, įtraukdama pirminius 
gamintojus į gamybos ir rinkodaros 
iniciatyvas ir vietinių mažmenininkų 
skatinimą, siekiant sumažinti maisto 
pervežimo kelio ilgį. Taip pat yra galimybė
pakelti Europos produktų prestižą užsienyje, 
ypač plėtojant nišines rinkas. Konsultacinių 
paslaugų ir paramos pasitelkimas Bendrijos 
standartams įgyvendinti, mokslo tyrimams 
pagelbėti ir pardavimams skatinti prisidės 
prie šių integracijos procesų. Į rinką 
orientuotas žemės ūkio sektorius padės 
toliau stiprinti Europos žemės ūkio maisto 
produktų sektoriaus kaip pagrindinio 
darbdavio ir ekonomikos augimo šaltinio 
statusą;

Pakeitimas 3
Priedo 3.1 dalies 1 pastraipos 4 įtrauka

dinaminio verslumo skatinimas. Pastarojo dinaminio verslumo skatinimas. Pastarojo 
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meto reformos Europos ūkininkavimo 
veiklai sukūrė į rinką orientuotą aplinką. Tai 
atveria naujas galimybes ūkininkavimo 
veiklai. Visgi, šio ekonominio potencialo 
išnaudojimas priklausys nuo strateginių ir
organizacinių įgūdžių išplėtojimo;

meto reformos Europos ūkininkavimo 
veiklai sukūrė į rinką orientuotą aplinką. Tai 
atveria naujas galimybes ūkininkavimo 
veiklai. Visgi, šio ekonominio potencialo 
išnaudojimas priklausys nuo strateginių, 
verslo ir organizacinių įgūdžių išplėtojimo;

Pakeitimas 4
Priedo 3.1 dalies 1 pastraipos 5 įtrauka

žemės ūkio ir miškininkystės produktų 
naujų realizavimo rinkų plėtojimas. Naujos 
realizavimo rinkos gali sukurti didesnę 
pridėtinę vertę. Parama investicijoms ir 
mokymams ne maisto gamybos srityje 
pagal kaimo plėtros programą gali papildyti 
pagal pirmąjį ramstį įgyvendinamas 
priemones, sukurdama naujoviškas 
gaminių realizavimo rinkas ar padėdama 
plėtoti atsinaujinančios energijos medžiagas, 
biokurą ir gamybinius pajėgumus;

Parama mokslo tyrimams, investicijoms ir 
mokymams naujų produktų, procesų ir 
technologijų plėtros ir naudojimo srityje. 
Tokia parama gali papildyti pagal pirmąjį 
ramstį įgyvendinamas priemones, padėdama 
plėtoti naujus gamybos būdus arba, 
pavyzdžiui, atsinaujinančios energijos
medžiagas, biokurą ir gamybinius 
pajėgumus;

Pakeitimas 5
Priedo 3.2 dalies gairė

Siekiant apsaugoti ir pagerinti ES gamtos 
išteklius bei kraštovaizdžius kaimo 
vietovėse, 2 krypčiai skirti ištekliai turėtų 
būti skirti trims ES lygmens prioritetinėms 
sritims: biologinei įvairovei ir didelės 
gamtinės vertės ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų išsaugojimui, 
vandeniui ir klimato kaitai. 2 krypties 
priemonės turėtų būti naudojamos siekiant 
integruoti šiuos aplinkos uždavinius ir 
prisidėti prie žemės ūkio ir miškininkystės 
tinklo Natura 2000 įgyvendinimo, Geteborge 
prisiimto įsipareigojimo iki 2010 m. pakeisti 
biologinės įvairovės mažėjimo tendenciją, 
prie Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindų direktyvos uždavinių ir 
Kioto protokolo tikslų klimato kaitai 
sušvelninti įgyvendinimo.

Siekiant apsaugoti ir pagerinti ES gamtos 
išteklius bei kraštovaizdžius kaimo 
vietovėse, 2 krypčiai skirti ištekliai turėtų 
būti skirti trims ES lygmens prioritetinėms 
sritims: biologinei įvairovei skatinti ir 
žemės ūkio paskirties ir miškų žemei tvariai 
naudoti, kovoti su klimato kaita ir prisidėti 
prie kitų aplinkos gėrybių, pvz., skatinti 
kultūrinio ir gamtinio kraštovaizdžio 
apsaugą ir teritorinę pusiausvyrą. 2 
krypties priemonės turėtų būti naudojamos 
siekiant integruoti šiuos aplinkos uždavinius 
ir prisidėti prie žemės ūkio ir miškininkystės 
tinklo Natura 2000 įgyvendinimo, Geteborge 
prisiimto įsipareigojimo iki 2010 m. pakeisti 
biologinės įvairovės mažėjimo tendenciją, 
prie Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindų direktyvos uždavinių ir 
Kioto protokolo tikslų klimato kaitai 
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sušvelninti įgyvendinimo.

Pakeitimas 6
Priedo 3.2 dalies 3 įtrauka

kova su klimato kaita. Žemės ūkis ir 
miškininkystė pirmauja plėtodami 
atsinaujinančios energijos ir žaliavų šaltinius 
biologinę energiją naudojantiems 
įrenginiams. Kuriant šiuos energijos 
šaltinius, privaloma atsižvelgti į tai, jog 
būtina mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijas ir išsaugoti miškų savybę 
sugerti anglies dvideginio daugiau nei jo 
išskirti bei išsaugoti organines medžiagas 
dirvožemio sudėtyje;

kova su klimato kaita. Žemės ūkis ir 
miškininkystė pirmauja plėtodami 
atsinaujinančios energijos ir žaliavų šaltinius 
biologinę energiją naudojantiems 
įrenginiams. Kuriant šiuos energijos 
šaltinius, privaloma atsižvelgti į tai, jog 
būtina mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijas, ir į poreikį pagerinti miškų 
savybę sugerti anglies dvideginio daugiau 
nei jo išskirti bei išsaugoti organines 
medžiagas dirvožemio sudėtyje;

Pakeitimas 7
Priedo 3.3 dalies antraštė

Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse 
gerinimas ir veiklos įvairinimo skatinimas

Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse 
gerinimas ir kaimo ekonomikos įvairinimo 
skatinimas

Pakeitimas 8
Priedo 3.3 dalies gairė

Ūkinės veiklos kaime įvairinimui ir 
gyvenimo kaimo vietovėse kokybės 
gerinimui pagal 3 kryptį skiriami ištekliai 
turėtų prisidėti prie svarbiausio prioriteto, 
t.y. kurti užimtumo galimybes. 3 krypties 
priemonių grupė visų pirma turėtų būti 
naudojama skatinti gebėjimų stiprinimą, 
įgūdžių įgijimą ir organizavimą vietos 
strategijai parengti ir taip pat padėti 
užtikrinti kaimo vietovių patrauklumą ir 
ateities kartoms. Skatinant mokymus, 
informaciją ir verslumą, reikėtų atsižvelgti į 
konkrečius moterų ir jaunimo poreikius.

Ūkinės veiklos kaime įvairinimui ir 
gyvenimo kaimo vietovėse kokybės 
gerinimo priemonėms pagal 3 kryptį
skiriami ištekliai turėtų prisidėti prie 
svarbiausio prioriteto – subalansuotos ir 
integruotos kaimo ekonomikos skatinimo, 
siekiant pagerinti gyvenimo kokybę ir kurti 
užimtumo galimybes. 3 krypties priemonių 
grupė visų pirma turėtų būti naudojama 
skatinti gebėjimų stiprinimą, įgūdžių įgijimą 
ir organizavimą vietos strategijai parengti ir 
taip pat padėti užtikrinti kaimo vietovių 
patrauklumą ir ateities kartoms. Skatinant 
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mokymus, informaciją ir verslumą, reikėtų 
ypač atsižvelgti į asmenis, kurių galimybės 
dalyvauti rinkoje šiuo metu yra ribotos dėl 
jų lyties, amžiaus arba negalios.

Pakeitimas 9
Priedo 3.3 dalies 2 įtrauka

moterų įsiliejimo į darbo rinką skatinimas. 
Vietos iniciatyvos, skirtos sukurti vaikų 
priežiūros infrastruktūrą kaimo vietovėse, 
gali pagerinti moterų užimtumo galimybes 
ir palengvinti jų galimybes dalyvauti darbo 
rinkoje. Šioms iniciatyvoms galėtų 
priklausyti vaikų priežiūros infrastruktūros 
sukūrimas, kurį būtų galima derinti drauge 
su iniciatyvomis, skatinančiomis su kaimo 
veikla susijusio smulkiojo verslo kūrimąsi;

- moterų kaimo vietovėse gyvenimo kokybės 
gerinimas ir jų įsiliejimo į darbo rinką 
skatinimas. Į iniciatyvas, pavyzdžiui, gali 
būti įtraukti aukštos kokybės vaikų ir kitos 
priežiūros infrastruktūra, verslo mokymo 
organizavimas ir galimybių pasinaudoti 
mikrokreditais verslui įkurti ir plėtoti 
suteikimas, moterų tinklų kūrimas ir plėtra.

Pakeitimas 10
Priedo 3.3 dalies 2 a įtrauka (nauja)

- priemonės, skirtos gyventojų, ypač 
jaunimo, mažėjimui kaimo vietovėse 
stabdyti, pagerinant vietines gyvenimo 
sąlygas, galimybę naudotis paslaugomis, 
kultūros ir laisvalaikio veiklos 
prieinamumą. 

Pakeitimas 11
Priedo 3.3 dalies 6 įtrauka

atsinaujinančių energijos šaltinių teikimo ir 
naujoviškų naudojimo būdų kūrimas gali 
prisidėti prie žemės ir miškų ūkio produktų 
naujų realizavimo rinkų sukūrimo, vietos 
paslaugų teikimo ir ūkinės veiklos kaime 
įvairinimo;

atsinaujinančių energijos šaltinių teikimo ir 
naujoviškų naudojimo būdų kūrimas gali 
prisidėti prie žemės ir miškų ūkio produktų 
naujų realizavimo rinkų sukūrimo, vietos 
paslaugų teikimo ir ūkinės veiklos kaime 
įvairinimo, taip pat sumažinti klimato 
pokyčių poveikį;
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Pakeitimas 12
Priedo 3.3 dalies 7 įtrauka

turizmo plėtojimo skatinimas. Turizmas yra 
pagrindinis ekonomikos augimo šaltinis 
daugelyje kaimo vietovių. Dažnesnis IRT 
naudojimas turizmo srityje užsakymo, 
reklamos, rinkodaros, paslaugų dizaino ir 
laisvalaikio veiklos reikmėms gali padidinti 
lankytojų skaičių ir prailginti jų viešnagės 
trukmę, visų pirma kai IRT teikia jungtį su 
smulkesne infrastruktūra ir skatina kaimo 
turizmą;

turizmo plėtojimo skatinimas. Turizmas yra 
pagrindinis ekonomikos augimo šaltinis 
daugelyje kaimo vietovių. Dažnesnis IRT 
naudojimas turizmo srityje užsakymo, 
reklamos, rinkodaros, paslaugų dizaino ir 
laisvalaikio veiklos reikmėms gali padidinti 
lankytojų skaičių ir prailginti jų viešnagės 
trukmę, visų pirma kai IRT teikia jungtį su 
smulkesne infrastruktūra ir skatina kaimo 
turizmą, kitas aplinkos tausojamojo ir 
sporto turizmo rūšis;

Pakeitimas 13
Priedo 3.3 dalies 8 a įtrauka (nauja)

- gamtos ir kultūros paveldo apsauga ir 
atnaujinimas. Gamtos ir kultūros paveldas 
svarbus net tik kaimo aplinkos apsaugos 
požiūriu, bet ir dėl to, kad tai yra turistų 
traukos objektas ir palaiko aukštą kaimo 
vietovių gyventojų gyvenimo kokybę. Todėl 
į programą Natura 2000 įtrauktoms 
vietovėms ir kitoms gamtos ir kultūros 
požiūriu vertingoms vietovėms ir pastatams 
saugoti ir valdyti būtinos investicijos. 

Pakeitimas 14
Priedo 3.4 dalies gairė

4 krypčiai (Leader programa) skirti ištekliai 
turėtų prisidėti prie 1 ir 2, o ypač – prie 3 
krypties prioritetų, tačiau taip pat turėtų 
atlikti svarbų vaidmenį įgyvendinant 
valdymo gerinimo prioritetą ir pasitelkiant 
kaimo vietovių vystymosi iš vidaus
potencialą.

4 krypčiai (Leader programa) skirti ištekliai 
turėtų prisidėti prie 1 ir 2, o ypač – prie 3 
krypties prioritetų, tačiau taip pat turėtų 
atlikti svarbų vaidmenį įgyvendinant 
valdymo gerinimo prioritetą ir pasitelkiant 
vietinių teritorijų turimą vystymosi 
potencialą.

Pakeitimas 15
Priedo 3.4 dalies 2 pastraipos 4 a įtrauka (nauja)
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- vietos visuomeninių grupių 
bendradarbiavimo įvairiose valstybėse 
narėse ir tarp valstybių, bei panašių grupių 
trečiosiose šalyse bendradarbiavimo 
skatinimas.

Pakeitimas 16
Priedo 3.5 dalies gairė

Rengdamos savo nacionalines strategijas, 
valstybės narės turėtų užtikrinti maksimalią 
teigiamą sąveiką tarp skirtingų krypčių bei 
pačių jų viduje ir išvengti galimų 
prieštaravimų. Jos taip pat turėtų apgalvoti, 
kaip būtų galima atsižvelgti į kitas ES 
lygmeniu įgyvendinamas strategijas, 
pavyzdžiui, Ekologinio ūkininkavimo 
veiksmų planą, naujausią Komisijos 
komunikatą dėl atsinaujinančios energijos, 
naujausią Komisijos komunikatą dėl klimato 
kaitos ir į būtinybę numatyti galimą jos 
poveikį ūkininkavimui ir miškininkystei bei 
į Komisijos ataskaitą apie ES miškininkystės 
strategiją (galinčią padėti prisidėti tiek prie 
ekonomikos augimo ir užimtumo, tiek ir prie 
darnaus vystymosi uždavinių) ir būsimas 
temines aplinkos strategijas.

Rengdamos savo nacionalines strategijas, 
valstybės narės turėtų vadovautis integruotu 
požiūriu, apimančiu atitinkamą erdvės 
planavimą ir maksimaliai padidinančių 
krypčių sąveiką, taip pat turėtų siekti kuo 
platesnio visų susijusių institucijų 
įtraukimo pagal Tarybos reglamento 6 
straipsnyje nurodytą partnerystės principą.
Jos taip pat turėtų apgalvoti, kaip būtų 
galima atsižvelgti į kitas ES lygmeniu 
įgyvendinamas strategijas, pavyzdžiui, 
Ekologinio ūkininkavimo veiksmų planą, 
naujausią Komisijos komunikatą dėl 
atsinaujinančios energijos, naujausią 
Komisijos komunikatą dėl klimato kaitos ir į 
būtinybę numatyti galimą jos poveikį 
ūkininkavimui ir miškininkystei bei į 
Komisijos ataskaitą apie ES miškininkystės 
strategiją (galinčią padėti prisidėti tiek prie 
ekonomikos augimo ir užimtumo, tiek ir prie 
darnaus vystymosi uždavinių) ir būsimas 
temines aplinkos strategijas.

Pakeitimas 17
Priedo 3.6 dalies gairė

Reikia skatinti teigiamą sąveiką tarp 
struktūrinės, užimtumo ir kaimo plėtros 
politikos krypčių. Šioje plotmėje valstybės 
narės turėtų užtikrinti pagal ERPF, 
Sanglaudos fondą, ESF, Europos 
žuvininkystės fondą ir EŽŪFKP 
finansuotinų veiksmų papildomumą ir 

Reikia skatinti teigiamą sąveiką tarp 
struktūrinės, užimtumo ir kaimo plėtros 
politikos krypčių. Šioje plotmėje valstybės 
narės turėtų užtikrinti pagal TEN-T, LIFE+,
ERPF, Sanglaudos fondą, ESF, Europos 
žuvininkystės fondą ir EŽŪFKP 
finansuotinų veiksmų papildomumą ir 
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suderinamumą konkrečioje teritorijoje ir 
veiklos srityje. Pagrindiniai skirtingų fondų 
remiamų veiksmų ir jų koordinavimo 
mechanizmų atskyrimo principai turėtų būti 
apibrėžti nacionalinėje strateginėje 
struktūroje (nacionaliniame strateginiame 
plane).

suderinamumą konkrečioje teritorijoje ir 
veiklos srityje. Pagrindiniai skirtingų fondų 
remiamų veiksmų ir jų koordinavimo 
mechanizmų atskyrimo principai turėtų būti 
apibrėžti regioninėje ar nacionalinėje 
strateginėje struktūroje (regioniniame ar
nacionaliniame strateginiame plane, 
priklausomai nuo suinteresuotos valstybės 
narės).


