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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingus Transporto ir turizmo komitetą bei Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto numatytas 
finansinis paketas – tai tik nurodymas 
teisės aktų leidėjui ir kad šis paketas 
negali būti patvirtintas, kol bus pasiektas 
susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, 
kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa;

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. 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 ir 
Lisabonos sutartyje numatytas naujas 
užduotis, taip pat reaguoti į nenumatytus 
įvykius, reikia kitoje DFP skirti 
pakankamai papildomų išteklių; atkreipia 
dėmesį į tai, kad net padidinus kitos DFP 
išteklius bent 5 proc., palyginti su 2013 m. 
lygmeniu, būtų galima tik ribotai prisidėti 
siekiant patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
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įsipareigojimų bei įgyvendinant Sąjungos 
solidarumo principą; ragina Tarybą, jei ji 
nepritaria šiam požiūriui, aiškiai 
nurodyti, kurių jos politinių prioritetų 
arba projektų būtų galima visiškai 
atsisakyti, nepaisant įrodytos jų pridėtinės 
vertės Europai;

______________

1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant finansuoti infrastruktūrą 
tarpvalstybiniuose regionuose visame 
tinkle turėtų būti pasiekta didelė dviejų 
finansavimo priemonių – Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės ir 
Europos regioninės plėtros fondo –
sąveika;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
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dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę.
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išplėtotų tinkamą 
projektų sistemą ir didžiausią įmanomą 
prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę.
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, ir, jei reikia, stiprinti jų 
administracinius gebėjimus, kad jos 
išplėtotų tinkamą projektų sistemą ir 
didžiausią įmanomą prioritetą teiktų 
nacionaliniams asignavimams pagal 
sanglaudos fondo sistemą, taip pat remti 
jas teikiant paraiškas finansinei paramai 
gauti iš visoms valstybėms narėms skirto 
21,7 mlrd. EUR fondo bei užtikrinti 
didžiausią įmanomą geografinę 
pusiausvyrą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) reikalingi keli įgyvendinimo būdai, 
kuriems reikia skirtingų finansavimo 
normų, kad būtų padidintas Sąjungos 
finansinės paramos efektyvumas ir 
poveikis, paskatintos privačios investicijos 
ir atsižvelgta į konkrečius atskirų projektų 
reikalavimus;

(25) reikalingi keli įgyvendinimo būdai, 
kuriems reikia skirtingų finansavimo 
normų ir finansinių priemonių, kad būtų 
padidintas Sąjungos finansinės paramos 
efektyvumas ir poveikis, paskatintos 
privačios investicijos ir atsižvelgta į 
konkrečius atskirų projektų reikalavimus;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) nors daugumą investicijų pagal 
strategiją „Europa 2020“ galima 
įgyvendinti pasitelkus rinkas ir reguliavimo 
priemonėmis, finansavimo uždaviniui 

(34) nors daugumą investicijų pagal 
strategiją „Europa 2020“ galima 
įgyvendinti pasitelkus rinkas ir reguliavimo 
priemonėmis, finansavimo uždaviniui 
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įgyvendinti reikalinga viešoji intervencija 
ir Sąjungos parama dotacijomis bei 
naujoviškomis finansinėmis priemonėmis.
Finansinės priemonės turėtų būti 
naudojamos konkretiems rinkos poreikiams 
tenkinti, laikantis EITP tikslų, ir neturėtų 
išstumti privačiojo finansavimo. Prieš 
priimdama sprendimą naudoti finansines 
priemones, Komisija turėtų atlikti šių 
priemonių vertinimą ex ante;

įgyvendinti reikalinga viešoji intervencija 
ir Sąjungos parama dotacijomis bei 
naujoviškomis finansinėmis priemonėmis.
Finansinės priemonės turėtų būti 
naudojamos konkretiems rinkos poreikiams 
tenkinti, laikantis EITP tikslų, turėtų 
papildyti kitas turimas finansines 
priemones ir neturėtų išstumti privačiojo 
finansavimo. Prieš priimdama sprendimą 
naudoti finansines priemones, Komisija 
turėtų atlikti šių priemonių vertinimą 
ex ante;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) strategijoje „Europa 2020“ Komisija 
įsipareigojo sutelkti Sąjungos finansines 
priemones pagal nuoseklią finansavimo 
strategiją, kuria remiantis infrastruktūrai 
finansuoti sutelkiamos Sąjungos ir 
nacionalinės viešosios bei privačiosios 
lėšos. Tas įsipareigojimas pagrįstas 
argumentu, kad daugeliu atvejų 
nepakankamas investicijas ir rinkos 
trūkumus galima veiksmingiau taisyti 
finansinėmis priemonėmis, o ne 
dotacijomis; 

(36) strategijoje „Europa 2020“ Komisija 
įsipareigojo sutelkti Sąjungos finansines 
priemones pagal nuoseklią finansavimo 
strategiją, kuria remiantis infrastruktūrai 
finansuoti sutelkiamos Sąjungos ir 
nacionalinės viešosios bei privačiosios 
lėšos. Tas įsipareigojimas pagrįstas 
argumentu, kad daugeliu atvejų 
nepakankamas investicijas ir rinkos 
trūkumus galima veiksmingiau taisyti 
finansinėmis priemonėmis, o ne 
dotacijomis, taip padidinant biudžeto 
išlaidų sverto poveikį ir užtikrinant 
didesnį privačiojo sektoriaus finansavimo 
pritraukimo didinamąjį poveikį. Tai ypač 
svarbu atsižvelgiant į tai, kad sunku gauti 
kreditą ir kad viešojo finansavimo 
galimybės apribotos, taip pat į tai, kad 
reikia paremti Europos ekonomikos 
atgaivinimą. Rinkos paklausa 
grindžiamos finansinės priemonės bus 
naudingos projektams su panašiais 
finansavimo poreikiais, ir dėl sektorių 
sąveikos jos turėtų duoti daugiau naudos 
gerinant poveikį rinkai, administracinį 
veiksmingumą ir išteklių naudojimą;
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę turėtų būti pasiūlytos finansinės 
priemonės, kad į infrastruktūrą daug 
investuotų privačiojo sektoriaus 
investuotojai ir finansų įstaigos. Kad 
finansinės priemonės būtų pakankamai 
patrauklios privačiajam sektoriui, jas 
reikėtų kurti ir įgyvendinti, tinkamai 
atsižvelgiant į administracinės naštos 
paprastinimą ir mažinimą, kartu užtikrinant 
tam tikrą lankstumą, kad būtų galima 
lanksčiai prisitaikyti prie nustatytų 
finansavimo poreikių. Šios priemonės 
turėtų būti kuriamos atsižvelgiant į patirtį, 
įgytą įgyvendinant 2007–2013 m. 
daugiametės finansinės programos 
finansines priemones, pvz., TEN-T 
projektų paskolų garantijų priemonę (angl. 
Loan Guarantee instrument for TEN-T 
projects, LGTT), rizikos pasidalijimo 
finansinę priemonę (angl. Risk Sharing 
Finance Facility, RSFF) ir 2020 m. 
Europos energetikos, klimato kaitos ir 
infrastruktūros fondą (fondas
„Marguerite“);

(37) pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę turėtų būti pasiūlytos finansinės 
priemonės, kad į infrastruktūrą daug 
investuotų privačiojo sektoriaus 
investuotojai ir finansų įstaigos. Kad 
finansinės priemonės būtų pakankamai 
patrauklios privačiajam sektoriui, jas 
reikėtų kurti ir įgyvendinti, tinkamai 
atsižvelgiant į administracinės naštos 
paprastinimą ir mažinimą, kartu užtikrinant 
tam tikrą lankstumą, kad būtų galima 
lanksčiai prisitaikyti prie nustatytų 
finansavimo poreikių. Šios priemonės 
turėtų būti kuriamos atsižvelgiant į patirtį, 
įgytą įgyvendinant 2007–2013 m. 
daugiametės finansinės programos 
finansines priemones, pvz., TEN-T 
projektų paskolų garantijų priemonę (angl. 
Loan Guarantee instrument for TEN-T 
projects, LGTT), rizikos pasidalijimo 
finansinę priemonę (angl. Risk Sharing 
Finance Facility, RSFF), 2020 m. Europos 
energetikos, klimato kaitos ir 
infrastruktūros fondą (fondas
„Marguerite“) ir strategijos „Europa 
2020“ projektų obligacijų iniciatyvą;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekdama užtikrinti, kad finansinių 
priemonių lėšos būtų skiriamos kuo 
įvairesnių sektorių gavėjams, ir paskatinti
laipsnišką geografinį diversifikavimą tarp 

(39) siekdama užtikrinti, kad finansinių 
priemonių lėšos būtų skiriamos kuo 
įvairesnių sektorių gavėjams, ir paskatinti 
geografinį diversifikavimą tarp valstybių 
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valstybių narių, Komisija, kaip partnerį 
pasitelkdama EIB, bendromis 
iniciatyvomis, kaip antai Europos viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės pavyzdinis 
centras (EPEC) ir „Jaspers“, turėtų teikti 
valstybėms narėms paramą plėtojant 
atitinkamą projektų, kuriems galėtų būti 
skirtas finansavimas, sistemą;

narių, išskirtinį dėmesį skiriant teisę į 
Sanglaudos fondo finansavimą 
turinčioms valstybėms narėms, Komisija, 
kaip partnerį pasitelkdama EIB, bendromis 
iniciatyvomis, kaip antai Europos viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės pavyzdinis 
centras (EPEC) ir „Jaspers“, turėtų teikti 
valstybėms narėms paramą plėtojant 
atitinkamą projektų, kuriems galėtų būti 
skirtas finansavimas, sistemą;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Komisija turėtų atlikti laikotarpio 
vidurio ir ex post vertinimus, kad įvertintų
finansavimo veiksmingumą ir efektyvumą
bei jo poveikį bendriems priemonės 
tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
prioritetams;

(43) Komisija turėtų atlikti laikotarpio 
vidurio ir ex post vertinimus, kad įvertintų
įvairių rūšių finansinės paramos
veiksmingumą ir efektyvumą, jo poveikį 
bendriems priemonės tikslams ir bendrą 
viešųjų ir privačiųjų investicijų į bendros 
svarbos projektus dydį, didesnes 
investicijas skiriant strategijos
„Europa 2020“ prioritetams.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, kur toks priemonių 
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sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį, visų pirma su bendros 
svarbos projektais susijusių viešųjų ir 
privačiųjų investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį;

derinimas galėtų būti naudingas 
projektams, taip pat išnaudojant sektorių 
sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio tikslo, bus 
vertinama pagal viešųjų ir privačiųjų 
investicijų į bendros svarbos projektus 
dydį, visų pirma su bendros svarbos 
projektais susijusių viešųjų ir privačiųjų 
investicijų, atliktų pagal šį reglamentą 
naudojant finansines priemones, dydį;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) prisidėti remiant Europos pridėtinę 
vertę bei didelę socialinę naudą 
duodančius projektus, kurie negauna 
pakankamo rinkos finansavimo.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pašalinti kliūtis ir nutiesti trūkstamas 
jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal EITP;

i) pašalinti transporto infrastruktūros ir 
jos jungčių sienos perėjimo punktuose
kliūtis ir nutiesti trūkstamas jungtis; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama
pagal naujų ir patobulintų tarpvalstybinių 
jungčių bei pašalintų kliūčių skaičių 
transporto maršrutuose, kuriems skirta 
parama pagal EITP;

Pakeitimas 14
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
įgyvendinimo finansinis paketas 2014–
2020 m. yra 50 000 000 000 EUR. Ši suma 
3 straipsnyje nurodytiems sektoriams 
paskirstoma taip:

1. Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
įgyvendinimo finansinis paketas 2014–
2020 m. yra 50 000 000 000 EUR, ši suma 
yra svarbiausia nuoroda biudžeto valdymo 
institucijai per metinę biudžeto tvirtinimo 
procedūrą, kaip apibrėžta 2013 m. X/X 
Tarpinstitucinio Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [17] punkte.Ši 
suma 3 straipsnyje nurodytiems sektoriams 
paskirstoma taip:

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Transportas 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti
pagal šį reglamentą valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą tik valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
finansinio paketo gali būti dengiamos 
išlaidos, susijusios su programai valdyti ir 
jos tikslams pasiekti būtina parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, visų pirma su tyrimais, ekspertų 
susitikimais, kiek jie susiję su bendraisiais 

Iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
finansinio paketo gali būti dengiamos 
išlaidos, susijusios su programai valdyti ir 
jos tikslams pasiekti būtina parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito, vertinimo 
veikla ir administravimo išlaidomis, visų 
pirma su tyrimais, ekspertų susitikimais, 
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šio reglamento tikslais; išlaidos, susijusios 
su IT tinklais, daugiausia skirtais 
informacijos tvarkymui ir mainams, taip 
pat visos kitos techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama programą.

kiek tos išlaidos susijusios su bendraisiais 
šio reglamento tikslais; išlaidos, susijusios 
su IT tinklais, daugiausia skirtais 
informacijos tvarkymui ir mainams, taip 
pat visos kitos techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama programą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija gali 
perkelti 1 dalyje nurodytus asignavimus iš 
vieno sektoriaus į kitą, išskyrus 
10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo transporto 
sektoriaus projektams finansuoti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą.

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija gali 
pasiūlyti perkelti 1 dalyje nurodytus 
asignavimus iš vieno sektoriaus į kitą, 
išskyrus 10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo transporto 
sektoriaus projektams finansuoti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą, nepažeidžiant biudžeto 
valdymo institucijos įgaliojimų per metinę 
biudžeto tvirtinimo procedūrą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Transporto srityje tik veiksmai, kuriais 
prisidedama prie bendros svarbos projektų 
pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/2012 
[TEN-T gairės], ir pagalbiniai programos 
veiksmai yra tinkami gauti pirkimo ir 
finansinių priemonių pavidalo Sąjungos 
finansinę paramą pagal šį reglamentą. Tik 
toliau nurodyti veiksmai yra tinkami gauti 
dotacijų pavidalo Sąjungos finansinę 
paramą pagal šį reglamentą:

2. Transporto srityje tik veiksmai, kuriais 
prisidedama prie bendros svarbos projektų 
pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/2012 
[TEN-T gairės], ir pagalbiniai programos 
veiksmai yra tinkami gauti pirkimo ir 
finansinių priemonių pavidalo Sąjungos 
finansinę paramą pagal šį reglamentą.
Siekdama užtikrinti taip pat ir finansinių 
priemonių naudojimo didžiausią 
įmanomą geografinę pusiausvyrą, 
Komisija, pasitelkusi 1 dalyje nurodytus 
pagalbinius programos veiksmus, jei 
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reikia, gali suteikti administracinę 
paramą, stiprindama valstybių narių 
gebėjimus išplėtoti tinkamą projektų 
sistemą tokioms priemonėms įgyvendinti. 
Tik toliau nurodyti veiksmai yra tinkami 
gauti dotacijų pavidalo Sąjungos finansinę 
paramą pagal šį reglamentą:

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) veiksmai, kuriais remiamos naujos 
visų transporto rūšių technologijos ir 
inovacijos;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasiūlymus gali teikti viena arba kelios 
valstybės narės, tarptautinės organizacijos, 
valstybėse narėse įsteigtos bendrosios 
įmonės arba viešosios ar privačiosios 
įmonės, arba įstaigos.

1. Pasiūlymus gali teikti viena arba kelios 
valstybės narės, tarptautinės organizacijos, 
valstybėse narėse įsteigtos bendrosios 
įmonės, pavyzdžiui, turinčios Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupės 
teisinį statusą, arba viešosios ar 
privačiosios įmonės, arba įstaigos.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
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riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

riedmenis, uostų bei įvairiarūšio transporto 
platformų plėtrai ir veiksmams, kuriais 
remiamos visų transporto rūšių naujos 
technologijos ir inovacijos, Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bendro finansavimo normos gali būti 
padidintos ne daugiau kaip iki 80 % 
veiksmams, kuriais, remiantis Reglamento
(ES) Nr. XXXX/2012 [Energetikos 
infrastruktūros gairės] 15 straipsnio 
2 dalies a punkte nurodytais įrodymais, 
regiono arba Sąjungos lygmeniu 
užtikrinamas didelis tiekimo saugumas, 
didinamas Sąjungos solidarumas arba kurie 
susiję su itin naujoviškais sprendimais.

(b) bendro finansavimo normos gali būti 
padidintos ne daugiau kaip iki 80 % 
veiksmams, kuriais, remiantis Reglamento
(ES) Nr. XXXX/2012 [Energetikos 
infrastruktūros gairės] 15 straipsnio 
2 dalies a punkte nurodytais įrodymais, 
regiono arba Sąjungos lygmeniu 
užtikrinamas didelis tiekimo saugumas, 
didinamas Sąjungos solidarumas arba kurie 
susiję su itin naujoviškais sprendimais,
ypač atsinaujinančios energijos srityje.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą.

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Siekdama 
užtikrinti didžiausią įmanomą geografinę 
pusiausvyrą, Komisija, skelbiant tokius 
kvietimus, remia teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą turinčias valstybes 
nares ir, jei reikia, stiprina jų 
administracinius gebėjimus, kad šios 
išplėtotų tinkamą projektų sistemą ir 
užtikrintų, kad didžiausias įmanomas 
prioritetas būtų teikiamas projektams, 
kuriais paisoma nacionalinių asignavimų 
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pagal sanglaudos fondo sistemą, taip pat 
remia šių valstybių narių paraiškas 
finansinei paramai gauti iš visoms 
valstybėms narėms skirto 21,7 mlrd. EUR 
fondo. 

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Siekiant užtikrinti didžiausią įmanomą 
pervestų lėšų panaudojimą visose 
valstybėse narėse, turinčiose teisę į 
Sanglaudos fondo finansavimą, išskirtinis 
dėmesys bus skiriamas pagal šį 
reglamentą atliekamiems programos 
rėmimo veiksmams, kurių paskirtis –
stiprinti institucinius gebėjimus ir didinti 
su EITP tikslų įgyvendinimo projektų 
rengimu ir įgyvendinimu susijusių viešojo 
administravimo institucijų bei viešųjų 
paslaugų veiksmingumą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) paskolos ir (arba) garantijos, pasitelkus 
rizikos pasidalijimo priemones, taip pat 
projekto obligacijų, kurias savo lėšomis 
išleidžia finansų įstaiga, skatinimo 
mechanizmas, Sąjungai prisidedant prie 
lėšų suteikimo ir (arba) kapitalo 
paskirstymo;

(b) paskolos ir (arba) garantijos, pasitelkus 
rizikos pasidalijimo priemones, taip pat 
projekto obligacijų, kuriomis remiami 
atskiri projektai ar projektų rinkiniai ir
kurias savo lėšomis išleidžia finansų 
įstaiga, skatinimo mechanizmas, Sąjungai 
prisidedant prie lėšų suteikimo ir (arba) 
kapitalo paskirstymo;

Pakeitimas 26
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
eiliškumo principu ir jais turi būti siekiama 
diversifikavimo pagal sektorius, kaip 
numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir laipsniško
geografinio diversifikavimo tarp valstybių 
narių.

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami, jei kiti veiksniai 
yra vienodi, vadovaujantis eiliškumo 
principu ir jais turi būti siekiama 
diversifikavimo pagal sektorius, kaip 
numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir 
geografinio diversifikavimo tarp valstybių 
narių.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansinėmis priemonėmis siekiama
išsaugoti Sąjungos biudžeto teikiamų lėšų 
vertę. Jos gali duoti priimtiną grąžą kitų 
partnerių ar investuotojų tikslams pasiekti.

3. Finansinėmis priemonėmis siekiama
didinti iš Sąjungos biudžeto finansuojamų 
išlaidų sverto poveikį, pritraukiant 
papildomus išteklius iš viešojo ir 
privačiojo sektorių investuotojų. Jos gali 
duoti priimtiną grąžą kitų partnerių ar 
investuotojų tikslams pasiekti.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Finansinės priemonės gali būti 
derinamos su dotacijomis, 
finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, taip 
pat ir pagal šį reglamentą.

4. Įvairių rūšių finansinės priemonės gali 
būti derinamos tarpusavyje ir ( arba) su 
dotacijomis, finansuojamomis iš Sąjungos 
biudžeto, taip pat ir pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 29
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2018 m. vidurio 
Komisija parengia vertinimo ataskaitą, 
susijusią su visų priemonių tikslų 
pasiekimu (rezultatų ir poveikio lygmeniu), 
išteklių naudojimo efektyvumu ir 
papildoma nauda Europai, atsižvelgiant į 
sprendimą dėl priemonių atnaujinimo, 
pakeitimo ar sustabdymo. Atliekant 
vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas, taip pat kaip priemonėmis 
prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų. 
Vertinimo ataskaitoje atsižvelgiama į 
vertinimo rezultatus, susijusius su 
ilgalaikiu ankstesnių priemonių poveikiu.

1. Ne vėliau kaip iki 2017 m. vidurio 
Komisija parengia vertinimo ataskaitą, 
susijusią su visų priemonių tikslų 
pasiekimu (rezultatų ir poveikio lygmeniu), 
išteklių naudojimo efektyvumu ir 
papildoma nauda Europai, atsižvelgiant į 
sprendimą dėl priemonių atnaujinimo, 
pakeitimo ar sustabdymo. Atliekant 
vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas, taip pat kaip priemonėmis 
prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų, 
įskaitant poveikį ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai. Vertinimo 
ataskaitoje atsižvelgiama į vertinimo 
rezultatus, susijusius su ilgalaikiu 
ankstesnių priemonių poveikiu. Be to, 
šiame vertinime Komisija nustato 
būsimuosius veiksmus, kurių ketinama 
imtis siekiant padidinti Sąjungos išlaidų 
veiksmingumą ir su prioritetiniais 
projektais susijusių investicijų apimtį. 
Šiame vertinime taip pat nagrinėjama, 
inter alia, ką reikėtų daryti, kad 
finansinės priemonės būtų dar 
patrauklesnės didesniam ilgalaikių 
investuotojų, taip pat ir viešojo sektoriaus, 
ratui ir kaip išplėsti tinkamų finansuoti 
projektų sritį bei į galimą nuosavybės 
priemonių kūrimą Sąjungos 
infrastruktūrai finansuoti.

Pakeitimas 30
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priemonėje bus atsižvelgiama į 
nepriklausomą visapusišką strategijos 
„Europa 2020“ projektų obligacijų 
iniciatyvos, vertinimą, kuris turi būti 
atliktas 2015 m. Remdamasi šiuo 
vertinimu Komisija įvertina strategijos 
„Europa 2020“ projektų obligacijų 
iniciatyvos tinkamumą ir jos 
veiksmingumą siekiant padidinti 
investicijų į prioritetinius projektus apimtį 
ir Sąjungos lėšų panaudojimo 
efektyvumą. Atsižvelgdama į šį vertinimą 
ir turėdama omenyje visas galimybes, 
Komisija apsvarsto galimybę siūlyti 
tinkamus reguliavimo pakeitimus, 
įskaitant teisės aktų pakeitimus, ypač jei 
numatoma nepatenkinama paklausa 
rinkoje arba jei atsiranda pakankamų 
alternatyvių ilgalaikio skolos finansavimo 
šaltinių.
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