
AD\906225LT.doc PE488.058v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Biudžeto komitetas

2011/0274(COD)

21.6.2012

NUOMONĖ
Biudžeto komiteto

pateikta Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sanglaudos 
fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006
(COM(2011) 612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

Nuomonės referentas: Andrea Cozzolino



PE488.058v02-00 2/10 AD\906225LT.doc

LT

PA_Legam



AD\906225LT.doc 3/10 PE488.058v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kaip nustatyta SESV 177 straipsnyje ir protokole Nr. 28, Sanglaudos fondo parama 
valstybėms narėms, kurių BNP vienam gyventojui yra mažesnis kaip 90 proc. 27 ES valstybių 
narių vidurkio, padedama investuoti į transeuropinius transporto tinklus (TEN-T) ir aplinką. 
Taikant Sutartį Europos Komisijos pasiūlyme numatoma, kad aplinkos srityje Sanglaudos 
fondo parama būtų teikiama investicijoms į prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos 
prevenciją, taip pat į vandens ir atliekų sektorius bei į miestų aplinką. Investicijos į energetiką 
taip pat būtų tinkamos finansuoti, jei jos naudingos aplinkai. Remiantis Komisijos pasiūlymu, 
transporto srityje Sanglaudos fondas prisidės prie investicijų į pagrindinius transeuropinio 
transporto tinklus, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias transporto sistemas ir į 
miestų transportą.

Šiam fondui Europos Komisija siūlo skirti 68,7 mlrd. EUR (palyginamosiomis 2011 m. 
kainomis). Ši suma nurodyta ne šiame Sanglaudos fondo reglamente, o siūlomo reglamento, 
kuriuo nustatomos visiems fondams bendrosios nuostatos [BNR] 84 straipsnyje.1 Palyginti su 
galiojančia daugiamete finansine programa, joje Sanglaudos fondui apytiksliai skirtas 
71 mlrd. EUR (palyginamosiomis 2011 m. kainomis).

(mlrd. EUR palyginamosiomis 
2011 m. kainomis)

2007–2013 m. DFP 2014–2020 m. DFP Pokytis
ERPF 203 183 - 10 %
ESF 78 84 + 8 %
Sanglaudos fondas 71 69 - 3 %
Iš viso 354 336 - 5,3 %
Dėl suapvalinimo skaičiai gali nesutapti su bendra suma.

Nuomonės referentas apgailestauja dėl šio sumažėjimo ir primena, kad Europos Parlamentas 
2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje pareiškė, jog yra įsitikinęs, kad „kitoje DFP būtina didinti 
išteklius bent 5 proc.“, palyginti su 2013 m. lygmeniu, norint pasiekti patvirtintus politinius ir 
teisinius tikslus ir kad „per kitą finansinio programavimo laikotarpį turėtų būti bent jau 
išlaikyta dabartiniu finansinio programavimo laikotarpiu jam skirta suma“.

Be to, 10 mlrd. EUR (iš 68,7 mlrd. EUR) būtų skiriama pagrindiniams transporto tinklams 
finansuoti pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP). Pažymėtina, kad šie 
10 mlrd. EUR ir toliau skiriami valstybėms narėms, kurių BNP vienam gyventojui mažesnis 
kaip 90 proc. 27 ES valstybių narių vidurkio, tačiau šios lėšos bus tiesiogiai skiriamos šiose 
valstybėse narėse vykdomiems transeuropinių transporto tinklų projektams ir atitinkamai 
pagal kiekvieną dalį atskirai išskaičiuojamos iš nacionalinių asignavimų. Be to, reikėtų 
pabrėžti, kad šie projektai bus suderinti su atnaujintomis TEN-T gairėmis, kurios šiuo metu 
svarstomos. Galiausiai šie 10 mlrd. EUR bus tinkamiau panaudojami Sanglaudos fondo 
sukurtomis palankesnėmis sąlygomis (didesnė bendro finansavimo norma iki 85 proc., o ne 
50 proc., kaip numatyta pagal EITP).

                                               
1 COM(2011) 615.
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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1; pakartoja, kad 
siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas 
įgyvendinti esamus politinius prioritetus 
bei Lisabonos sutartyje numatytas naujas 
užduotis ir reaguoti į nenumatytus įvykius 
reikia kitoje daugiametėje finansinėje 
programoje skirti pakankamai papildomų 
išteklių; atkreipia dėmesį į tai, kad net 
padidinus kitos DFP išteklius 5 proc., 
palyginti su 2013 m. biudžetu, būtų 
galima tik ribotai prisidėti siekiant 
patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų bei įgyvendinant Sąjungos 
solidarumo principą; ragina Tarybą, jei ji 
nesutinka su šiuo požiūriu, aiškiai 
nurodyti, kurių jos politinių prioritetų 
arba projektų galėtų būti visiškai 
atsisakyta, nepaisant įrodytos jų Europos 
pridėtinės vertės;
_________________
1 Priimti tekstai, P7_TA(011)0266.

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1b dalis (nauja)
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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. ypač primena, kad savo 2011 m. 
birželio 8 d. rezoliucijoje „Investicijos į 
ateitį. Naujoji daugiametė finansinė 
programa (DFP) skirta konkurencingai, 
tvariai ir integracinei Europai“, Europos 
Parlamentas pabrėžia, kad „sėkmingas ir 
ryžtingas sanglaudos politikos 
įgyvendinimas reikalauja adekvataus
finansavimo“ ir daro išvadą, kad „per kitą 
finansinio programavimo laikotarpį 
turėtų būti bent jau išlaikyta dabartiniu 
finansinio programavimo laikotarpiu jam 
skirta suma“;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos Parlamentas sqvo 2011 m. 
birželio 8 d. rezoliucijoje „Investicijos į 
ateitį. Naujoji daugiametė finansinė 
programa (DFP), skirta konkurencingai, 
tvariai ir integracinei Europai“, pabrėžė, 
kad „Europos pridėtinė vertė vykdant 
sanglaudos politiką – neginčijama, 
kadangi sanglauda – tai puikiai parengta 
priemonė augimui ir užimtumui užtikrinti 
bei pagrindinė konvergencijos, tvaraus 
vystymosi ir solidarumo priemonė, be to, 
dešimtmečiais tai buvo viena svarbiausių, 
matomiausių ir sėkmingiausių Sąjungos 
politikos sričių“. Tačiau Europos 
Parlamentas pažymėjo, kad įgyvendinant 
šiuolaikinę sanglaudos politiką turi būti 
įvykdyta keletas struktūrinių reformų, 
ypač supaprastinimo srityje, atsižvelgta į 
naujus uždavinius, su kuriais susiduria 
Sąjunga, ir skatinama sąveika su kitų 
sričių politika bei įgyvendinamomis 
priemonėmis. Europos Parlamentas 
išreiškė įsitikinimą, kad ES sanglaudos 
politika turėtų išlikti visos ES mastu 
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taikoma politika, kuria visiems ES 
regionams būtų užtikrintos galimybės 
naudotis ištekliais, patirtimi ir pagalba;

Pagrindimas

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucijos „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei 
Europai“ 64 dalis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) be to, Europos Parlamentas savo 
2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje taip pat 
pabrėžė, kad norint sėkmingai ir ryžtingai 
įgyvendinti sanglaudos politiką reikia 
tinkamo finansavimo ir kad per kitą 
finansinio programavimo laikotarpį 
turėtų būti bent jau išlaikyta dabartiniu 
finansinio programavimo laikotarpiu jam 
skirta suma, kad būtų pagerintos pagal šią 
politiką dedamos pastangos sumažinti ES 
regionų išsivystymo lygio skirtumus. 
2007–2013 m. DFP įgyvendinimo 
laikotarpiu Sanglaudos fondui buvo skirta 
71 mlrd. EUR (palyginamosiomis 2011 m. 
kainomis). Tačiau 2014–2020 m. 
laikotarpiu Komisija siūlo skirti 
68,7 mlrd. EUR (palyginamosiomis 
2011 m. kainomis), o tai reikštų 3 proc. 
sumažėjimą, palyginti su 2007–2013 m. 
laikotarpiu;

Pagrindimas

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucijos „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei 
Europai“ 67 dalis.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) [data] Reglamentu (ES) Nr. [...]/2012, 
kuriuo nustatomos Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio 
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių 
veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos 
ir Europos regioninės plėtros fondui, 
Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006 [Bendrų nuostatų 
reglamentas, toliau – BNR], nustatytas 
naujas struktūrinių fondų ir Sanglaudos 
fondo veiklos pagrindas. Būtina aiškiai 
apibrėžti Sanglaudos fondo tikslus 
atsižvelgiant į naują jo veiklos pagrindą ir į 
Sutartimi nustatytą jo tikslą;

(2) [data] Reglamentu (ES) Nr. [...]/2012, 
kuriuo nustatomos Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio 
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių 
veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos 
ir Europos regioninės plėtros fondui, 
Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006 [Bendrų nuostatų 
reglamentas, toliau – BNR], nustatytas 
naujas struktūrinių fondų ir Sanglaudos 
fondo veiklos pagrindas. Būtina aiškiai 
apibrėžti Sanglaudos fondo tikslus 
atsižvelgiant į naują jo veiklos pagrindą ir į 
Sutartimi nustatytą jo tikslą. Be to, reikėtų 
didinti Sanglaudos fondo ir kitų ES 
priemonių ir programų, susijusių su 
transporto, energetikos, klimato ir 
aplinkos politika, sąveiką;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pasitelkusi Sanglaudos fondą, Sąjunga 
gali prisidėti prie veiksmų, kuriais 
įgyvendinami Sutarties 11 ir 
191 straipsniuose numatyti Sąjungos 
aplinkos politikos tikslai;

(3) pasitelkusi Sanglaudos fondą, Sąjunga 
taip pat turėtų prisidėti prie veiksmų, 
kuriais įgyvendinami Sutarties 11 ir 
191 straipsniuose numatyti Sąjungos 
aplinkos politikos tikslai;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) iš Sanglaudos fondo finansuojami 
transeuropinių transporto tinklų projektai 
turi atitikti 2010 m. liepos 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 661/2010/ES dėl Sąjungos 
transeuropinio transporto tinklo plėtros 
gairių priimtas gaires. Siekiant sutelkti 
pastangas, pirmenybė turėtų būti teikiama 
bendrus interesus atitinkantiems 
projektams, kaip apibrėžta tame sprendime;

(4) iš Sanglaudos fondo finansuojami 
transeuropinių transporto tinklų projektai 
turi atitikti Reglamente (ES) Nr. [...]/20121

išdėstytas gaires dėl Sąjungos 
transeuropinio transporto tinklo plėtros 
gairių. Siekiant sutelkti pastangas, 
pirmenybė turėtų būti teikiama bendrus 
interesus atitinkantiems projektams, kaip 
apibrėžta tame sprendime;

______________
1 OL L …

Pagrindimas

Reikėtų nurodyti šiuo metu svarstomas TEN-T gaires.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) svarbu, kad būtų užtikrintas 
patikimas programos finansų valdymas ir 
ši programa būtų įgyvendinama kuo 
veiksmingiau ir vartotojui priimtiniausiu 
būdu, taip pat užtikrinant teisinį tikrumą 
ir priemonės prieinamumą visiems 
dalyviams. Kadangi pagal Sanglaudos 
fondą numatyti veiksmai vykdomi 
remiantis pasidalijamojo valdymo 
principu, valstybės narės turėtų netaikyti 
papildomų taisyklių, dėl kurių paramos 
gavėjams būtų sudėtingiau naudotis 
lėšomis;
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