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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sanglaudos politika – esminė Europos vystymosi dalis ir ji atlieka lemiamą vaidmenį siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų. Šis pasiūlymas – dalis platesnio Komisijos pateikto teisės 
aktų rinkinio, kuriuo remiantis siekiama atlikti kai kuriuos svarbius parengtos politikos ir jos 
vykdymo būdo pakeitimus ir užtikrinti, kad jos poveikis įgyvendinant Europos prioritetus 
būtų kuo didesnis. Pagal naująją programą siekiama parengti bendrą pagrindinių taisyklių, 
kurios būtų taikomos visoms struktūrinėms priemonėms, rinkinį. Joje apibrėžiamas teminių 
tikslų sąrašas atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“, taip pat išdėstomos nuostatos, 
susijusios su sąlygomis ir veiklos apžvalga, stebėsenos procedūromis, atskaitomybe ir 
vertinimu, valdymu ir kontrole.

Taigi pasiūlyme išdėstytos specifinės nuostatos, taikomos Sanglaudos fondui – struktūrinei 
priemonei, skirtai padėti valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) 
vienam gyventojui nesiekia 90 proc. ES 27 vidurkio, investuojant į transporto tinklus ir 
aplinkos apsaugą.

Reglamente apibrėžiama fondo intervencijos aprėptis. Kai tai susiję su aplinkos apsauga, 
remiantis Komisijos pasiūlymu Sanglaudos fondo lėšomis visuose sektoriuose turi būti 
skatinamas perėjimas prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos, 
remiamos investicijos į prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją, taip pat į 
vandens ir atliekų sektorius bei į miestų aplinką. Taip pat gali būti remiamos investicijos į 
energetiką, jeigu tai daro aiškiai teigiamą poveikį aplinkai, pvz., skatinant energijos 
veiksmingumą ir atsinaujinančių šaltinių energiją. Transporto srityje Sanglaudos fondo 
lėšomis turi būti prisidedama prie investicijų į transeuropinius transporto tinklus, taip pat prie 
mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių transporto sistemų ir tvaraus miesto transporto 
vystymo.

Pranešėja teigiamai vertina Komisijos pasiūlytą naująją programą ir pasiūlymą dėl specialių 
Sanglaudos fondui taikytinų nuostatų. Tačiau ji yra įsitikinusi, kad įgyvendinant sanglaudos 
politiką, kuri laikoma fundamentalia tvaraus Europos Sąjungos vystymosi priemone, turėtų 
būti vadovaujamasi holistiniu požiūriu, t. y. vienu metu atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti 
aplinkos apsaugą, patvirtinti integruotą energetikos politiką, kurti darbo vietas, vystyti tvarų 
transportą ir pažangius miestus, kad būtų užtikrintas kokybiškas ES piliečių gyvenimas. 
Daugiau dėmesio turėtų būti skirta sąlygoms, kuriomis užtikrinama galimybė gauti 
struktūrinių fondų lėšas, be to, lėšos turi būti valdomos visiškai skaidriai, užtikrinant, kad 
valstybės narės ir regionai leistų šiuos tikruosius kokybiškam rezultatui užtikrinti skirtus 
pinigus prižiūrint Europos Sąjungai.

Atsižvelgdama į šį tikslą, pranešėja norėtų pateikti keletą pakeitimų, skirtų patobulinti 
konkrečiam pasiūlymui dėl Sanglaudos fondo.

Pirmiausia, norint užtikrinti tvarų miestų vystymąsi labai svarbu vadovautis integruotu 
požiūriu. Vadinamųjų pažangių miestų vystymas aprėpia klausimų, susijusių su energijos 
vartojimo efektyvumu ir gamyba, susisiekimu, atviromis žaliosiomis erdvėmis, socialine 
integracija ir žmonių gyvenamosios aplinkos suderinimu atsižvelgiant į tvarumo reikalavimus, 
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sprendimą vienu metu. Todėl pateikta keletas pakeitimų, pagal kuriuos sprendžiant klausimus 
dėl Sanglaudos fondo daugiau dėmesio būtų skirta integruotam miesto aspektui.

Be to, siekiant teigiamo ilgalaikio Sanglaudos fondo poveikio ypač svarbu ugdyti 
kompetenciją ir teikti techninę pagalbą skatinant fondo lėšas valdančių viešojo 
administravimo įstaigų ir privačiojo sektoriaus atstovų veiksmingumą ir skaidrumą. 
Įgyvendindama savo sanglaudos politiką, Sąjunga turėtų skatinti gerą valdymą ir pažangų 
specializavimąsi.

Be to, naudojantis Sanglaudos fondu gali būti užtikrinta svarbi galimybė puoselėti ekosistemų 
veikla grindžiamą požiūrį į biologinės įvairovės apsaugą ir atkūrimą, taip pat gerinti miesto ir 
kaimo vietovių sąsają, siekti skatinti integruotą teritorinę sanglaudą, kuri aprėptų miesto 
aplinką, ir kultūros bei istorinio paveldo išsaugojimą ir sklaidą.

Pagaliau bendrieji rodikliai, kuriais remiantis vertinama, ar pasiekti fondo tikslai, turėtų būti 
papildyti naujais aiškesniais tvaraus vystymosi rodikliais. Taikant šiuos rodiklius būtina 
atsižvelgti į tai, kiek darbo vietų pavyko sukurti naudojant Sanglaudos fondo lėšas ir valstybės 
paramai prilygstančias privačias investicijas. Taip pat turėtų būti pradėti taikyti nauji 
rodikliai, skirti aiškiai įvertinti parengtas ir įgyvendinamas strategijas, kuriomis vadovaujantis 
siekiama vystyti vadinamuosius pažangius mūsų ateities miestus.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Regioninės 
plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant atsižvelgti į specialius 
Sanglaudos fondo poreikius ir į strategiją 
„Europa 2020“, pagal kurią sanglaudos 
politika turėtų remti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą, būtina nustatyti 
investavimo prioritetus pagal Reglamente 
(ES) Nr. [...]/2012 [BNR] nustatytas 
teminių tikslų sritis;

(6) siekiant atsižvelgti į specialius 
Sanglaudos fondo poreikius ir į strategiją 
„Europa 2020“, pagal kurią sanglaudos 
politika turėtų remti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą kartu kuo labiau 
mažinant visuomenės išorės išlaidas už 
remiamą veiklą, būtina nustatyti 
investavimo prioritetus pagal Reglamente 
(ES) Nr. [...]/2012 [BNR] nustatytas 
teminių tikslų sritis;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijos į aplinką, įskaitant sritis, 
susijusias su tvariu vystymusi ir 
energetika, kurios turi aplinkosauginės 
naudos;

a) investicijos į aplinką, įskaitant sritis, 
susijusias su tvariu vystymusi, 
atsinaujinančia energija ir energijos 
taupymu, kurios turi aplinkosauginės 
naudos;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) techninė pagalba. c) techninė pagalba ir kompetencijos 
ugdymas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) techninė pagalba strategijos 
„Europa 2020“ tikslams pasiekti ir 
pažangioms specializacijoms.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) aprūpinimas būstu. Išbraukta.

Pakeitimas 6
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skatinant atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių gamybą ir paskirstymą;

i) skatinant gamybą ir toliau vystant 
infrastruktūros pajėgumus paskirstyti 
atsinaujinančią energiją bei informacines 
technologijas;

Pagrindimas

Reikia skirti deramą paramą tolesniam paskirstymo pajėgumų vystymui tam, kad jie atitiktų 
pagaminamus kiekius ir taip būtų skatinama daugiau naudoti atsinaujinančią energiją.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) skatinant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą mažosiose ir vidutinėse įmonėse;

ii) skatinant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą įmonėse, pirmiausia mažosiose 
ir vidutinėse įmonėse (MVĮ);

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) remiant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą viešojoje infrastruktūroje;

iii) remiant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą viešojoje ir privačiojoje
infrastruktūroje.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) remiant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą viešojoje infrastruktūroje;

iii) remiant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą viešojoje infrastruktūroje ir 
būsto sektoriuje;

Pagrindimas

Parama namų atnaujinimui ir investicijoms, kurie padidina būsto sektoriaus energijos 
vartojimo efektyvumą, padėtų žmonėms taupyti energiją ir taip prisidėtų prie ES aplinkos 
politikos tikslų siekimo ir sukurtų reikšmingų galimybių kurti ekologiškas darbo vietas. Tai 
juo labiau svarbu, kai valstybės narės taiko griežtas taupymo priemones ir turi nepakankamai 
finansinių išteklių tokioms investicijoms remti.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) remiant žmonių aplinkos miestuose ir 
kaimo vietovėse suderinimą pagal 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimus ir atsinaujinančių šaltinių 
energijos naudojimą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) plėtojant žemosios įtampos 
pažangiąsias skirstomąsias sistemas;

iv) plėtojant žemosios ir vidutinės įtampos 
pažangiąsias skirstomąsias sistemas;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant anglies dioksido kiekio 
mažinimo miestuose strategijas;

v) skatinant anglies dioksido kiekio 
mažinimo miestuose strategijas, taip pat 
tvarius, pažangius ir integruotus veiksmų 
planus, įskaitant tvaraus judumo 
miestuose, ekologiško viešojo transporto ir 
su klimato kaitos švelninimu bei 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusių 
priemonių skatinimą;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) remiant anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo (CCS) technologijos vystymą;

Pagrindimas

Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologija yra itin svarbi mažinant iškastinį kurą 
deginančių elektrinių ir pramonės įrenginių išmetamo CO2 kiekį, tačiau ši technologija dar 
pernelyg nauja ir pradžioje ją plėtoti bus brangu. Nors Sanglaudos fondų lėšos nebus 
skiriamos naujų iškastinį kurą deginančių elektrinių statybai, kad ir kokios veiksmingos jos 
būtų, turėtų būti įmanoma jas panaudoti šios technologijos plėtojimui remti, siekiant 
vienintelio tikslo – neleisti CO2 išmesti į atmosferą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinimą prisitaikyti prie klimato 
kaitos, gerinti rizikos prevenciją ir 
administravimą:

b) skatinimą remiantis ekosistemų veikla
prisitaikyti prie klimato kaitos, gerinti 
rizikos prevenciją ir administravimą:
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) remiant specialias investicijas, skirtas 
prisitaikyti prie klimato kaitos;

i) remiant specialias investicijas, skirtas 
prisitaikyti prie klimato kaitos, įskaitant 
upių ir pakrančių ekosistemų atkūrimą 
apsaugos nuo potvynių tikslais;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) skatinant investicijas, skirtas specifinei 
rizikai valdyti, užtikrinant geresnį 
reagavimą į nelaimes ir plėtojant nelaimių 
valdymo sistemas;

ii) skatinant investicijas, taip pat 
techninius ir institucinius pajėgumus,
skirtus specifinei rizikai valdyti, 
užtikrinant geresnį reagavimą į nelaimes ir 
plėtojant nelaimių valdymo sistemas;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) aplinkos apsaugą ir išteklių 
veiksmingumo skatinimą:

c) aplinkos, biologinės įvairovės ir 
ekosistemų apsaugą ir išteklių 
veiksmingumo skatinimą;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) skatinant vandens infrastruktūros 
atnaujinimą siekiant užtikrinti didesnį 
išteklių naudojimo efektyvumą, visų 
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pirma istoriniuose miestuose, kuriuose 
paskirstant vandenį prarandami dideli jo 
kiekiai.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) skatinant inovacijas vandens 
sektoriuje ir naujų technologinių 
įrenginių, skirtų požeminio vandens 
išteklių kontrolei, statymą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) saugant ir atkuriant biologinę įvairovę, 
taip pat plėtojant žaliąją infrastruktūrą;

iii) saugant ir atkuriant biologinę įvairovę, 
dirvožemio kokybę, kultūros paveldui 
svarbius kraštovaizdžius ir skatinant 
ekosistemų funkcijas, taip pat plėtojant 
žaliąją infrastruktūrą ir valdant tinklo 
„Natura 2000“ teritorijas;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) skatinant nuoseklius miestų ir kaimo 
vietovių savitarpio ryšius siekiant gerinti 
aplinkos tvarumą;



AD\906142LT.doc 11/17 PE487.713v02-00

LT

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punkto iii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiib) skatinant integruotas vadinamiesiems 
pažangiems miestams skirtas miestų 
vystymo strategijas, pagal kurias būtų 
vadovaujamasi holistiniu požiūriu į 
energijos vartojimo efektyvumą, 
susisiekimą, žaliąsias erdves, aplinkos 
prisitaikymą ir socialinę integraciją;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) gerinant miestų aplinką, įskaitant 
apleistų pramoninių sklypų atkūrimą ir oro 
taršos mažinimą;

iv) gerinant miestų aplinką, įskaitant 
apleistų pramoninių sklypų atkūrimą, 
žaliųjų erdvių kūrimą, oro taršos 
mažinimą ir priemonių, skirtų istoriniam 
bei kultūriniam paveldui apsaugoti ir 
išsaugoti, priėmimą;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) remiant įvairiarūšę bendrą Europos 
transporto erdvę, investuojant į 
transeuropinius transporto tinklus;

i) remiant įvairiarūšę bendrą Europos 
transporto erdvę, investuojant į 
transeuropinius transporto tinklus, 
įskaitant tvarų vandens transportą;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kuriant aplinką tausojančias ir mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančias 
transporto sistemas, įskaitant tvaraus 
judumo miestuose viešinimą;

ii) kuriant aplinką tausojančias ir mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančias 
viešojo vietos integruoto ir įvairiarūšio
transporto sistemas, įskaitant tvaraus 
judumo miestuose ir užmiesčiuose
skatinimą;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) institucinių pajėgumų stiprinimą ir 
veiksmingą viešąjį administravimą, 
stiprinant su Sanglaudos fondo 
įgyvendinimu susijusių viešojo 
administravimo įstaigų ir viešųjų tarnybų 
institucinius pajėgumus ir veiksmingumą.

e) institucinių pajėgumų stiprinimą ir 
veiksmingą viešąjį administravimą teikiant 
techninę pagalbą ir puoselėjant viešojo 
administravimo įstaigų ir viešųjų tarnybų 
veiksmingumą siekiant veiksmingai ir 
skaidriai įgyvendinti Sanglaudos fondo
lėšas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės -1 eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pelningos 
investicijos

Ekonomikos augimas 
iir darbo vietų kūrimas

Įsipareigojimai Subsidijas gaunančių įmonių skaičius

EUR Privačios investicijos, prilygstančios valstybės 
paramai

Visos darbo 
dienos 

ekvivalentai

Darbo vietų, sukurtų naudojant lėšas, skaičius
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 3 stulpelio 2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomi atliekų perdirbimo pajėgumai Papildomi atliekų pakartotinio 
panaudojimo ir perdirbimo pajėgumai

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 2 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Asmenys Daugiau gyventojų, besinaudojančių 
viešomis atliekų rūšiavimo ir perdirbimo 
sistemomis

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 9 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Hektarai Žemės, kurioje sugebama geriau užkirsti 
kelią potvyniams bei ekstremalioms oro 
sąlygoms ir sušvelninti jų poveikį, plotas

Hektarai Žemės, kurioje sugebama geriau užkirsti 
kelią miškų gaisrams ir juos užgesinti, 
plotas

Pakeitimas 31
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 12 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Gamta ir 
biologinė 
įvairovė

Hektarai Geresnės apsaugos būklės buveinių plotas 
Energetika ir klimato kaita

Pakeitimas

Gamta ir biologinė 
įvairovė

Hektarai Geresnės apsaugos būklės jūrų ir sausumos buveinių 
plotas

Hektarai Nauja žalioji infrastruktūra

m2 Naujos žaliosios zonos miestų teritorijose

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 14 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dalis 
procentais

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis 
visos suvartojamos energijos kiekyje

Pagrindimas

Šis rodiklis naudingas pažangai siekiant 20 proc. tikslo pagal strategiją „Europa 2020“ 
įvertinti.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 15 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

kWh per metus Pirminės energijos vartojimo viešuosiuose
pastatuose mažėjimas

Pakeitimas
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kWh per metus Pirminės energijos vartojimo pastatuose mažėjimas 

Pagrindimas

Energijos vartojimo efektyvumo rodikliu turi būti vertinamas visų pastatų, o ne tik viešųjų, 
energinis naudingumas.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 15 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įsipareigojimai Įmonių, įskaitant MVĮ, kurių energijos 
naudojimo efektyvumas pagerėjo, skaičius

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 18 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Miestų plėtra

Asmenys Vietovių, kuriose įgyvendinamos 
integruotos miestų plėtros strategijos, 

gyventojai
m2 Naujos žaliosios zonos miestų teritorijose

Asmenys Vietovių, kuriose naudojamasi 
patobulintais kultūros paveldo ir 

saugomais istoriniais statiniais, gyventojai
EUR Investicijos į ekonominės veiklos miestuose 

įvairinimą

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 24 eilutės 3stulpelis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugiau keleivių, besinaudojančių 
remiama miesto transporto paslauga

Daugiau keleivių, besinaudojančių 
remiama viešojo miesto ir užmiesčio
transporto paslauga
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