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PRIEDAS
prie
pakeisto pasiūlymo
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio
fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų ir
žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus
saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės

LT

LT

PRIEDAS
Komisijos pasiūlymo COM(2018) 375 I, II ir V priedai iš dalies keičiami taip:
1) I priedo 1 lentelėje įrašomi šie matmenų kodai:
„
023a

MVĮ apyvartinio kapitalo finansavimas dotacijų forma siekiant reaguoti į ekstremaliąją situaciją*

0%

0%

095a

Ypatingos svarbos įranga ir atsargos, būtinos reaguojant į ekstremaliąją situaciją

0%

0%

*023a kodą galima naudoti tik tais atvejais, kai pagal [iš dalies pakeisto ERPF pasiūlymo] 11a straipsnį įgyvendinamos laikinos ERPF naudojimo
reaguojant į išskirtines aplinkybes priemonės.“
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II priede įterpiamas 4a punktas:

2)

„4a. Perkėlimai į tiesioginio arba netiesioginio valdymo priemones, tarp pasidalijamojo valdymo fondų, be kita ko, tarp sanglaudos
politikos fondų pateikiant pagrindimą
Nuoroda: 8 straipsnio d punktas ir 21 straipsnis.
3a lentelė. Perkėlimai į tiesioginio arba netiesioginio valdymo priemones*
Fondas

ERPF

Regionų
kategorija

1 priemonė

2 priemonė

3 priemonė

4 priemonė

5 priemonė

a

b

c

d

e

Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi ir
šiauriniai retai
apgyvendinti

ESF+

Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi

SF
EJRŽF

2

Perkelta suma

f=a+b+c+d+e

Iš viso
*Visų programavimo laikotarpio perkėlimų sukaupta suma.

Teksto laukas [3000] (pagrindimas)
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3b lentelė. Perkėlimai tarp pasidalijamojo valdymo fondų, be kita ko, tarp sanglaudos politikos fondų*

Nuoroda: 8 straipsnis ir 21 straipsnis.
ERPF
Labiau
išsivystęs

ERPF

Pereinamojo
laikotarpio

Mažiau
išsivystęs

ESF+
Atokiausi ir
šiauriniai retai
apgyvendinti

Labiau
išsivystęs

Pereinamojo
laikotarpio

SF
Mažiau
išsivystęs

Atokiausi

EJRŽF

PMIF

VSF

SVVP

Iš
viso

Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi ir
šiauriniai retai
apgyvendinti

ESF+

Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi

SF
EJRŽF
Iš viso
*Visų programavimo laikotarpio perkėlimų sukaupta suma: iš viso ne daugiau kaip 5 proc. kiekvieno fondo pradinio nacionalinio asignavimo perkėlimas į bet kurią kitą tiesioginio ar netiesioginio valdymo priemonę, iš
viso ne daugiau kaip 5 proc. kiekvieno fondo pradinio nacionalinio asignavimo perkėlimas į kitą fondą ar fondus ir papildomas iš viso ne daugiau kaip 5 proc. kiekvieno fondo pradinio nacionalinio asignavimo
perkėlimas tarp ERPF, ESF+ arba Sanglaudos fondo neviršijant valstybės narės visų išteklių pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą.

Teksto laukas [3000] (pagrindimas)
„
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3) V priedo 3.A punktas iš dalies keičiamas taip:
a) antras žymimasis langelis pakeičiamas taip:
„
Programos pakeitimas, susijęs su BNR 21 straipsniu (perkėlimai į priemones, tiesiogiai arba netiesiogiai
valdomas pasidalijamojo valdymo fondų), tarp pasidalijamojo valdymo fondų, be kita ko, tarp sanglaudos
politikos fondų)

„
b) po 16 lentele įrašomas šis langelis:
„Siūlomo perkėlimo pagrindimas – 21 straipsnio 3 dalis
Teksto laukas [3 000]
„

c) 17 lentelės pavadinimas ir atitinkama išnaša pakeičiami taip:
„17 lentelė. Perkėlimai tarp pasidalijamojo valdymo fondų, be kita ko, tarp sanglaudos politikos fondų*
*Visų programavimo laikotarpio perkėlimų sukaupta suma: iš viso ne daugiau kaip 5 proc. kiekvieno fondo pradinio nacionalinio asignavimo perkėlimas į kitą fondą ar fondus ir papildomas iš viso ne daugiau
kaip 5 proc. kiekvieno fondo pradinio nacionalinio asignavimo perkėlimas tarp ERPF, ESF+ arba Sanglaudos fondo neviršijant valstybės narės visų išteklių pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos
augimą tikslą.“

d) po 17 lentele įrašomas šis langelis:
„Siūlomo perkėlimo pagrindimas – 21 straipsnio 3 dalis
Teksto laukas [3 000]
„
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