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EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, 

atsižvelgdama į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį 
bendrąsias nuostatas d÷l Europos regionin÷s pl÷tros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/19991, ypač į jo 33 straipsnio 
2 dalį,  

kadangi: 

(1) 2008 m. liepos 30 d. Lietuva, naudodamasi kompiuterine duomenų mainų su Komisija 
sistema, pateik÷ prašymą peržiūr÷ti veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ d÷l 
Bendrijos paramos iš Europos regionin÷s pl÷tros fondo ir Sanglaudos fondo pagal 
Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, priimtą 2007 m. liepos 30 d. Komisijos 
sprendimu K(2007)3738. 

(2) Siūlomas veiksmų programos pakeitimas atitinka Reglamento (EB) Nr.1083/2006 33 
straipsnio 1 dalies d punkta, nes pagrindinis pakeitimo tikslas yra patikslinti veiksmų 
programos tekstą ir pritaikyti jį prie įgyvendinimo poreikių, kylančių d÷l Lietuvos 
institucijų prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų. 

(3) Remdamasis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 65 straipsnio g punktu,  
2008 m. geguž÷s 28 d. pos÷dyje steb÷senos komitetas apsvarst÷ ir patvirtino siūlymą iš 
dalies pakeisti Sprendimo K(2007)3738 turinį, ypač veiksmų programos tekstą. 

(4) Tod÷l Sprendimas K(2007)3738 tur÷tų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, 

PRIöMö ŠĮ SPRENDIMĄ: 

1 straipsnis 

Sprendimas K(2007)3738 iš dalies keičiamas taip: 

                                                 
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25. 
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1. Antra veiksmų programos pastraipa 73 puslapyje yra iš dalies keičiama taip: 

"Lietuvoje esančios sezoniškumo problemos sprendimui pasitarnaus s÷kminga 
pramogų ir laisvalaikio, įskaitant ir sportin÷s, infrastruktūros pl÷tra bei naujų 
paslaugų/produktų kūrimas. Aktyvaus poilsio turistinių trasų ir sporto įrengimai, 
tokie kaip jachtų ir kitos prieplaukos, sporto aikštynai, hipodromai, daugiafunkciniai 
sporto objektai, talpinantys nuo 5000 iki 10000 žiūrovų bei didesni daugiafunkciniai 
sporto ir pramogų objektai, būtini vykdyti Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus 
(susitarimus), kuriuose gal÷tų vykti įvairūs tarptautiniai kultūriniai, pramoginiai, 
sporto ir kiti renginiai, taip pat yra sudedamosios pramogų sektoriaus dalys, 
pritraukiančios turistų ar pratęsiančios turistų viešnagę ir praplečiančios siūlomų 
turizmo produktų įvairovę. Lietuvoje išaugs kultūros ir sporto renginių, skirtų 
pamin÷ti Lietuvos tūkstantmetį bei kylančių iš Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų, 
skaičius, tod÷l įvertinus objektų gyvybingumą, būtina optimalaus dydžio parama 
tokiems objektams pl÷toti, t.y. tokia, kuri užtikrintų privataus verslo įsitraukimą į 
objekto vystymą ir išlaikymą. Numatoma, kad bus finansuojami 2-3 nacionalin÷s 
svarbos daugiafunkciniai sporto objektai, kuriems iš viso bus skiriama iki 25 proc. 
viešajai turizmo infrastruktūrai skirtų l÷šų." 

2. Veiksmų programa papildoma tokiu priedu, kuris pateikiamas po veiksmų programos 
X priedo: 

"XI PRIEDAS. ES STRUKTŪRINöS PARAMOS SKYRIMO  
DIDELEI ĮMONEI SĄLYGOS 

ES struktūrin÷s paramos skyrimo didelei įmonei atveju, Vadovaujanti institucija 
įsipareigoja gauti įmon÷s garantiją, kad gauta parama nebus naudojama įmon÷s 
produkcijos ar paslaugų teikimo įrenginių perk÷limui iš kitos Europos Sąjungos 
valstyb÷s nar÷s." 

2 straipsnis 

Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai. 

Priimta Briuselyje 04-XI-2008. 

 Komisijos vardu 
 Danuta Hübner 
 Komisijos nar÷ 


