
PA\898594LT.doc PE487.705v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2011/0275(COD)

16.4.2012

NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

pateiktas Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių su 
Europos regioninės plėtros fondu ir investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

Nuomonės referentas: Mario Pirillo



PE487.705v01-00 2/9 PA\898594LT.doc

LT

PA_Legam



PA\898594LT.doc 3/9 PE487.705v01-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sanglaudos politika yra svarbiausia investicinė priemonė pagrindiniams strategijoje „Europa 
2020“ įtvirtintiems Sąjungos prioritetams remti. Kadangi įgyvendinant tuos prioritetus labai 
svarbu aplinkos apsauga ir tvarus vystymasis, ES sanglaudos politika taip pat yra tinkamiausias 
būdas remti perėjimą prie konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos ir investicijas į klimato kaitos švelninimą bei  prisitaikymo priemones, taip pat 
aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugą ir tvarią miestų plėtrą. 

Komisija pateikė kelis teisės aktų pasiūlymus dėl naujos sanglaudos politikos pagrindų. 
Dabartinis pasiūlymas yra neatsiejama tų pagrindų dalis; jame numatomi pokyčiai, kuriais
siekiama gerinti politikos poveikį įgyvendinant ES prioritetus. Teisės aktų rinkinyje nustatytas 
teminių tikslų sąrašas pagal strategiją „Europa 2020“ ir išdėstyta daug nuostatų, bendrai taikomų 
visiems struktūriniams fondams, kuriomis siekiama supaprastinti administracines procedūras ir 
padidinti veiksmingumą.

Pasiūlyme išdėstytos konkrečios nuostatos dėl Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), kurio 
tikslas – koreguoti ES regionų netolygumus.  Kiekvieno teminio tikslo klausimu pasiūlyme 
nustatytas investicijų prioritetų, prie kurių ERPF gali prisidėti, sąrašas ir, konkrečiai, nurodytas 
toks teminis lėšų telkimas: 
– labiau išsivysčiusiuose regionuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, kuriuose BVP 

lygus 75 proc. Europos vidurkio arba už jį didesnis, bent 80 proc. išteklių skiriama energijos 
vartojimo efektyvumui ir atsinaujinantiesiems ištekliams, moksliniams tyrimams, 
naujovėms ir MVĮ paramai (energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinantiesiems 
ištekliams skiriama bent 20 proc.); 

– mažiau išsivysčiusiuose regionuose, kuriuose BVP mažesnis nei 75 proc. Europos vidurkio, 
kad būtų atsižvelgta į didesnę vystymosi poreikių įvairovę, tie procentai sumažinti 
atitinkamai iki 50 ir 60 proc.

Be to, 5 proc. ERPF išteklių skiriama tvariai miestų plėtrai.

Pasiūlymu dėl reglamento taip pat siekiama daugiau dėmesio skirti rezultatams, apibrėžiant 
bendrus rodiklius, susijusius su fiziniais rezultatais ir pažanga siekiant nustatytų tikslų.

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui ir jį remia, nors sykiu teikia pakeitimų, kuriais 
siekia, kad ERPF investicijos būtų veiksmingesnės siekiant ES aplinkos tikslų. 

Pirma, turi būti visapusiškai palaikomas Komisijos sprendimas nustatyti ERPF lėšų teminio 
telkimo sistemą, tačiau perėjimui prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
visuose sektoriuose mažiau išsivysčiusiuose regionuose skiriami 6 proc. lėšų yra 
nepakankama, atsižvelgiant į tai, kad būtent tiems regionams reikia didelių investicijų, 
siekiant mažinti išmetamą teršalų kiekį. Todėl siūloma didinti skiriamas lėšas iki 10 proc.

Taip pat į teminio lėšų telkimo sistemą reikėtų įtraukti aplinkos apsaugą ir paramą išteklių 
naudojimo efektyvumui. Visų pirma, biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas ir ekosistemų 
funkcijų skatinimas yra svarbiausi uždaviniai, kuriuos būtina įgyvendinti siekiant išsaugoti 
aplinką ateityje, – visa tai ir kovos su klimato kaita priemonės turėtų atsidurti dėmesio centre 
rengiant ir įgyvendinant bet kokią tvaraus vystymosi politiką.  Reikėtų pažymėti, kad, nors 
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biologinė įvairovė yra nepaprastai svarbi žmogaus gyvenimo kokybei, taip pat rūšių išlikimui, 
2010 m. biologinės įvairovės apsaugos tikslai nepasiekti. Dėl to pateikiami pakeitimai, 
siekiant į ERPF prioritetus įtraukti teminį aplinkos apsaugos ir išteklių naudojimo efektyvumo 
tikslą, remiantis teminio lėšų telkimo sistema (80 proc. lėšų labiau išsivysčiusiems regionams 
ir pereinamojo laikotarpio regionams ir 50 proc. mažiau išsivysčiusiems regionams).

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ERPF bendriems rodikliams, kuriuos reikia aiškiai 
apibrėžti, kad būtų galima tiksliai išmatuoti aplinkos prioritetų srityje pasiektus rezultatus. 
Pirma, atsižvelgiant į su klimato kaita susijusių pavojų prevenciją ir valdymą, nustatant 
rodiklius turėtų būti atsižvelgiama ne tik į civilinės saugos priemones; didesnis dėmesys 
turėtų būti skiriamas prevencijos ir ekosistemų atsparumo pajėgumo didinimui. Taip pat 
reikėtų nustatyti konkrečius gamtos ir biologinės įvairovės rodiklius, susijusius su, pvz., jūrų 
ir pakrančių buveinių išsaugojimu, žaliosios infrastruktūros plėtra ir naujų žaliųjų miesto 
erdvių kūrimu.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3, 4 ir 6 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams ir

Or. it

Pagrindimas

Aplinkos apsauga ir energijos ištekliai turėtų būti įtraukti į teminius tikslus, pagal kuriuos 
telkiamas ERPF finansavimas, tiek labiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo laikotarpio 
regionuose, tiek mažiau išsivysčiusiuose regionuose.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

i) bent 50 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 1, 3, 4 ir 6 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams;

Or. it

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) bent 6 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

ii) bent 10 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytam teminiam 
tikslui.

Or. it

Pagrindimas

Labai svarbu stiprinti struktūrinį tikslų, susijusių su perėjimu prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos ir klimato kaitos švelninimu, finansavimą pagal teminio lėšų 
telkimo sistemą mažiau išsivysčiusiuose regionuose.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) biologinės įvairovės, dirvožemio 
apsauga ir ekosistemų funkcijų skatinimas, 
įskaitant „Natura 2000“ ir tausias

d) biologinės įvairovės apsauga, 
ekosistemų ir dirvožemio atkūrimas ir 
ekosistemų funkcijų skatinimas, įskaitant 
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infrastruktūras; „Natura 2000“ ir žaliąsias infrastruktūras;

Or. it

Pagrindimas

Aplinkosaugos investicijų prioritetai neturėtų apsiriboti biologinės įvairovės apsauga, tačiau 
taip pat reikėtų aktyviai siekti atkurti ekosistemas, kuriomis aplinkosauga remiasi.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 21 eilutė „Miestų transportas“

Komisijos siūlomas tekstas

Miestų transportas Keleivių kelionės Keleivių kelionių naudojantis remiama 
miesto transporto paslauga skaičiaus 
padidėjimas

Pakeitimas

Viešasis transportas Keleivių kelionės Keleivių kelionių naudojantis remiama 
viešojo transporto paslauga skaičiaus 
padidėjimas

Or. it

Pagrindimas

Kalbant apie transportą, nustatant bendrus rodiklius turėtų būti atsižvelgta į visus viešojo 
transporto patobulinimus, prie kurių prisidėjo fondas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 24 eilutės „Kietosios atliekos“ trečias stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomas atliekų perdirbimo pajėgumas Papildomas atliekų perdirbimo ir 
pakartotinio panaudojimo pajėgumas

Or. it

Pagrindimas

Direktyvoje 2008/98 dėl atliekų nustatyta penkių pakopų atliekų hierarchija, kurioje 
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pakartotiniam naudojimui, palyginti su perdirbimu, teikiama pirmenybė. Todėl nustatant 
rodiklį reikėtų atsižvelgti į abi atliekų tvarkymo galimybes.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 28 eilutė „Rizikos prevencija ir valdymas“

Komisijos siūlomas tekstas

Rizikos prevencija ir 
valdymas

Asmenys Gyventojai, kuriems yra naudingos apsaugos 
nuo potvynių priemonės

Pakeitimas

Rizikos prevencija ir 
valdymas

Asmenys Gyventojai, kuriems yra naudingos apsaugos 
nuo potvynių priemonės

Hektarai Zonų, kuriose padidintas potvynių prevencijos 
ir jų švelninimo pajėgumas, plotas

Or. it

Pagrindimas

Nustatant rodiklius, susijusius su rizikos prevencija ir valdymu, reikėtų ne tik atsižvelgti į 
gyventojus, kuriems naudingos apsaugos nuo potvynių priemonės, bet ir įtraukti zonų, kuriose 
rizikos prevencijos pajėgumas padidintas, plotą.  To reikėtų siekti naudojant ekosistemų 
metodą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 29 eilutė „Rizikos prevencija ir valdymas“

Komisijos siūlomas tekstas
Asmenys Gyventojų, kurie naudojasi apsaugos nuo miškų 

gaisrų ir kitomis apsaugos priemonėmis, 
skaičius

Pakeitimas

Asmenys Gyventojų, kurie naudojasi apsaugos nuo miškų 
gaisrų ir kitomis apsaugos priemonėmis, 
skaičius

Hektarai Zonų, kuriose padidintas atsparumas miško 
gaisrams ir jų prevencijos pajėgumas, plotas

Or. it
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Pagrindimas

Kaip ir potvynių atveju, nustatant rizikos prevencijos ir valdymo rodiklius, reikėtų atsižvelgti 
ne tik į gyventojus, kuriems naudingos apsaugos nuo miško gaisrų priemonės, bet ir į zonų, 
kuriose rizikos prevencijos pajėgumas padidintas, plotą. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 32 eilutė „Gamta ir biologinė įvairovė“

Komisijos siūlomas tekstas

Gamta ir biologinė įvairovė Hektarai Geresnės apsaugos būklės buveinių plotas

Pakeitimas

Gamta ir biologinė įvairovė Hektarai Geresnės apsaugos būklės jūrų ir sausumos
buveinių plotas

Kilometrai Visas pakrantės, kurioje vykdomos 
pakrantės erozijos prevencijos ir mažinimo 
priemonės, naudojant ekosistemos metodą, 
ilgis

Hektarai Nauja žalioji infrastruktūra

Or. it

Pagrindimas

Nustatant su gamta ir biologine įvairove susijusius rodiklius reikėtų atsižvelgti ir į jūrų, ir į 
sausumos buveines, taip pat į pakrančių erozijos prevenciją. Žalioji infrastruktūra gali atlikti 
svarbų vaidmenį gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos srityje.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo lentelės 52 a eilutė (nauja) „Miestų plėtra“ 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kvadratiniai 
metrai

Naujos žaliosios erdvės miestų vietovėse

Or. it
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Pagrindimas

Į tvarią miestų plėtrą būtinai įeina žaliųjų erdvių miestų vietovėse skaičiaus ir dydžio 
didinimas, todėl tai turėtų aiškiai nurodyta nustatant rodiklį.


