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Pakeitimas 8
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Kaip numatyta Europos 2020 m. 
tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo 
strategijoje, vystant kitus atsinaujinančius 
išteklius ir skatinant energijos vartojimo 
efektyvumą būtų prisidedama prie 
ekologiškesnio augimo, konkurencingos ir 
tvarios ekonomikos kūrimo ir klimato 
kaitos įveikimo. Remiant šias politikos 
sritis, Europoje bus sukurta naujų darbo 
vietų ir ekologinės rinkos galimybių, o tai 
paskatins konkurencingos, saugios ir 
tvarios ekonomikos plėtrą. 

(3) Kaip numatyta Europos 2020 m. 
tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo 
strategijoje, vystant kitus atsinaujinančius 
išteklius ir skatinant energijos vartojimo 
efektyvumą būtų prisidedama prie 
ekologiškesnio augimo, konkurencingos ir 
tvarios ekonomikos kūrimo ir klimato 
kaitos įveikimo. Remiant šias politikos 
sritis, Europoje bus sukurta naujų darbo 
vietų ir ekologinės rinkos galimybių, o tai 
paskatins konkurencingos, saugios ir 
tvarios ekonomikos plėtrą. Atsižvelgiant į 
tai, būtina bendradarbiauti įvairiais 
valdymo lygmenimis (daugiapakopis 
valdymas).

Or. nl

Pakeitimas 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant įveikti dėl didelių išankstinių 
išlaidų kylančias kliūtis ir pažangos tvarios 
energijos srityje, svarbiausia yra suteikti 
didesnes finansines paskatas. Parama 
investicijoms, kuriomis siekiama pažangos 
tvarios energijos srityje, būtų efektyviausia 
ir naudingiausia vietos lygmeniu.

(4) Siekiant įveikti dėl didelių išankstinių 
išlaidų kylančias kliūtis ir pažangos tvarios 
energijos srityje, svarbiausia yra suteikti 
didesnes finansines paskatas. Parama 
investicijoms, kuriomis siekiama pažangos 
tvarios energijos srityje, būtų efektyviausia 
ir naudingiausia vietos lygmeniu. Siekiant 
paskatinti Europos energijos vartojimo 
efektyvumo rinkos kūrimą, taigi sudaryti 
galimybes konkurencingam augimui ir 
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sistemos plėtrai, energijos vartojimo 
efektyvumo politika turėtų būti skirta tam, 
kad vykdant viešąją politiką būtų 
įtraukiami ir vartotojai, ir operatoriai.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant viešąją politiką neturėtų būti apsiribojama tik energijos vartojimo efektyvumo 
projektų skatinimu, bet turėtų būti siekiama sukurti Europos masto šio sektoriaus rinką.
Siekiant, kad būtų naudinga investuoti į energijos vartojimo efektyvumą ir iš tikrųjų 
įgyvendinant šias iniciatyvas turėtų būti suteikiamos konkrečios verslo galimybės.

Pakeitimas 10
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant įveikti dėl didelių išankstinių 
išlaidų kylančias kliūtis ir pažangos tvarios 
energijos srityje, svarbiausia yra suteikti 
didesnes finansines paskatas. Parama 
investicijoms, kuriomis siekiama pažangos 
tvarios energijos srityje, būtų efektyviausia 
ir naudingiausia vietos lygmeniu.

(4) Siekiant įveikti dėl didelių išankstinių 
išlaidų kylančias kliūtis ir pažangos tvarios 
energijos srityje, svarbiausia yra suteikti 
didesnes finansines paskatas. Parama 
investicijoms, kuriomis siekiama pažangos 
tvarios energijos srityje, būtų efektyviausia 
ir naudingiausia vietos lygmeniu.
Atsižvelgiant į tai, turėtų būti veiksmingai 
naudojami kiti valstybių narių turimi 
finansiniai ištekliai.

Or. nl

Pakeitimas 11
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Todėl nepanaudotoms lėšoms pagal 
Reglamento (EB) Nr. 663/2009 II skyrių 

(5) Todėl nepanaudotoms lėšoms pagal 
Reglamento (EB) Nr. 663/2009 II skyrių 
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panaudoti turėtų būti sukurta speciali 
finansinė priemonė, kuria būtų teikiama 
parama energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos 
iniciatyvoms pagal Tvarios energijos 
finansavimo iniciatyvą. Šia finansine 
priemone turėtų būti remiamas finansiškai 
naudingų energijos vartojimo efektyvumo 
ir atsinaujinančių išteklių energijos 
projektų vystymas ir sudaromos geresnės 
sąlygos vietos ir regioninių valdžios 
institucijų, visų pirma miestų vietovėse, 
investicijų į energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančios energijos 
programoms.

panaudoti turėtų būti sukurta speciali 
finansinė priemonė, kuria būtų teikiama 
parama energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos 
iniciatyvoms pagal Tvarios energijos 
finansavimo iniciatyvą. Šia finansine 
priemone turėtų būti remiamas finansiškai 
naudingų energijos vartojimo efektyvumo
ir atsinaujinančių išteklių energijos 
projektų vystymas ir sudaromos geresnės 
sąlygos vietos ir regioninių valdžios 
institucijų, visų pirma miestų vietovėse, 
taip kalnų ir salų regionuose, kurie turi 
vertingą atsinaujinančiosios energijos 
potencialą, investicijų į energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos programoms.

Or. el

Pakeitimas 12
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Todėl nepanaudotoms lėšoms pagal 
Reglamento (EB) Nr. 663/2009 II skyrių 
panaudoti turėtų būti sukurta speciali 
finansinė priemonė, kuria būtų teikiama 
parama energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos 
iniciatyvoms pagal Tvarios energijos 
finansavimo iniciatyvą. Šia finansine 
priemone turėtų būti remiamas finansiškai 
naudingų energijos vartojimo efektyvumo 
ir atsinaujinančių išteklių energijos 
projektų vystymas ir sudaromos geresnės 
sąlygos vietos ir regioninių valdžios 
institucijų, visų pirma miestų vietovėse, 
investicijų į energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančios energijos 
programoms.

(5) Todėl nepanaudotoms lėšoms pagal 
Reglamento (EB) Nr. 663/2009 II skyrių 
panaudoti turėtų būti sukurta speciali 
finansinė priemonė, kuria būtų teikiama 
parama energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos 
iniciatyvoms pagal Tvarios energijos 
finansavimo iniciatyvą. Šia finansine 
priemone turėtų būti remiamas finansiškai 
naudingų energijos vartojimo efektyvumo 
ir atsinaujinančių išteklių energijos 
projektų vystymas ir sudaromos geresnės 
sąlygos vietos ir regioninių valdžios 
institucijų, visų pirma miestų vietovėse, bet 
ne vien jose, investicijų į energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos programoms.
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Or. ro

Pagrindimas

Svarbu, kad pagal Tvarios energijos finansavimo iniciatyvą įgyvendinamoms tvarios 
energijos ir atsinaujinančių energijos šaltinių iniciatyvoms taikomos finansinės priemonės 
būtų skiriamos net tik miesto vietovių programoms, bet ir kitų tipų programoms.

Pakeitimas 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Laikotarpiu, kai biudžetas ribotas, 
papildoma pagalba pagal ES finansines 
priemones yra ypač svarbi. Priemonė 
turėtų veiksmingai papildyti esamas 
priemones ir būti jomis grindžiama, ypač 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
priemone, kuri iš dalies pakeista 
Reglamentu (EB) Nr. 397/2009 taip, kad 
ERPF teikiamas finansavimas energijos 
vartojimo efektyvumui didinti ir 
atsinaujinantiems energijos šaltiniams 
būsto sektoriuje padidintas iki galimos 
8 mlrd. eurų sumos 2007–2013 metams.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant viešąją politiką neturėtų būti apsiribojama tik energijos vartojimo efektyvumo 
projektų skatinimu, bet turėtų būti siekiama sukurti Europos masto šio sektoriaus rinką.
Siekiant, kad būtų naudinga investuoti į energijos vartojimo efektyvumą ir iš tikrųjų 
įgyvendinant šias iniciatyvas turėtų būti suteikiamos konkrečios verslo galimybės. Manome, 
kad tekste geriau nurodyti Reglamentą Nr. 397/2009, o ne Reglamentą Nr. 437/2010, nes 
pirmasis tinkamesnis ir bendresnis, o antrajame aptariamos tik socialiai atskirtos 
bendruomenės.



AM\823030LT.doc 7/33 PE445.669v01-00

LT

Pakeitimas 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant kuo didesnio ES finansavimo 
poveikio trumpuoju laikotarpiu, priemonę 
turėtų valdyti vienas arba keli finansiniai 
tarpininkai, pavyzdžiui, tarptautinės 
finansinės institucijos (TFI). Finansiniai 
tarpininkai turėtų būti atrenkami
atsižvelgiant į jų pademonstruotus 
gebėjimus veiksmingai ir efektyviai 
panaudoti finansavimą sukuriant geriausią 
ES finansavimo ir visų investicijų 
pusiausvyrą siekiant pritraukti dideles 
investicijas į ES.

(6) Siekiant kuo didesnio ES finansavimo 
poveikio trumpuoju laikotarpiu, priemonę 
pirmiausia turėtų taikyti viena arba kelios 
tarptautinės finansinės institucijos (TFI).
TFI turėtų būti atrenkamos atsižvelgiant į 
jų pademonstruotus gebėjimus veiksmingai 
ir efektyviai panaudoti finansavimą 
siekiant įtraukti kuo daugiau kitų viešųjų 
ir privačių investuotojų ir sukurti
geriausią ES finansavimo ir visų investicijų 
pusiausvyrą siekiant pritraukti dideles 
investicijas į ES.

Or. en

Pagrindimas

TFI yra tinkamiausi šios finansinės priemonės tvarkymo subjektai, visų pirma jos rengimo 
laikotarpiu, pvz., EIB yra vienintelė TFI, apimanti visas 27 ES valstybes, tai vienintelis pelno 
nesiekiantis bankas (taigi jis suteikia daug daugiau garantijų) ir vienintelis bankas, kuris 
pagal Sutartį privalo remti ES politiką (308 str.). Kadangi tikslas yra įsteigti fondą, kitų 
viešųjų ir privačiųjų investuotojų dalyvavimas dar padidintų ES finansavimą.

Pakeitimas 15
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Laikantis Reglamento (EB) 
Nr. 663/2009, pagal šią priemonę bus 
galima finansuoti tik tokius veiksmus, 
kurie turi greitą, išmatuojamą ir didelį 
poveikį ES ekonomikos atgaivinimui, 
padidina energijos tiekimo saugumą ir 
padeda sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. Reglamente (EB) 

(7) Laikantis Reglamento (EB) 
Nr. 663/2009, pagal šią priemonę bus 
galima finansuoti tik tokius veiksmus, 
kurie turi greitą, išmatuojamą ir didelį 
poveikį ES ekonomikos atgaivinimui, 
padidina energijos tiekimo saugumą ir 
padeda sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. Šios priemonės turi 
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Nr. 663/2009 nurodyti kriterijai turėtų būti 
visapusiškai taikomi pagal šią programą 
finansuojamų veiksmų atrankos ir 
tinkamumo nustatymo procedūrai. Projektų 
geografinė pusiausvyra taip pat turėtų būti 
laikoma svarbiu elementu.

padėti vystyti konkurencingą, susietą ir 
ekologišką ekonomiką, taip pat saugoti 
darbo vietas, kai nustatyta pagal 
strategijos „Europa 2020“ tikslus.
Reglamente (EB) Nr. 663/2009 nurodyti 
kriterijai turėtų būti visapusiškai taikomi 
pagal šią programą finansuojamų veiksmų 
atrankos ir tinkamumo nustatymo 
procedūrai. Projektų geografinė 
pusiausvyra taip pat turėtų būti laikoma 
svarbiu elementu.

Or. el

Pakeitimas 16
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Laikantis Reglamento (EB) 
Nr. 663/2009, pagal šią priemonę bus 
galima finansuoti tik tokius veiksmus, 
kurie turi greitą, išmatuojamą ir didelį 
poveikį ES ekonomikos atgaivinimui, 
padidina energijos tiekimo saugumą ir 
padeda sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. Reglamente (EB) 
Nr. 663/2009 nurodyti kriterijai turėtų būti 
visapusiškai taikomi pagal šią programą 
finansuojamų veiksmų atrankos ir 
tinkamumo nustatymo procedūrai. 
Projektų geografinė pusiausvyra taip pat 
turėtų būti laikoma svarbiu elementu.

(7) Laikantis Reglamento (EB) 
Nr. 663/2009, pagal šią priemonę bus 
galima finansuoti tik tokius veiksmus, 
kurie turi greitą, išmatuojamą ir didelį 
poveikį ES ekonomikos atgaivinimui, 
padidina energijos tiekimo saugumą ir 
padeda sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. Reglamente (EB) 
Nr. 663/2009 nurodyti kriterijai turėtų būti 
visapusiškai taikomi pagal šią programą 
finansuojamų veiksmų atrankos ir 
tinkamumo nustatymo procedūrai.

Or. en
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Pakeitimas 17
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Dėl to, kad būtina greitai spręsti 
ekonominės krizės problemą ir dėl 
neatidėliotino ES poreikio apsirūpinti 
energija, išlaidas turėtų būti leista 
kompensuoti nuo 2009 m. liepos 13 d., nes 
daug pareiškėjų prašė kompensuoti 
dotacijos pateikimo išlaidas pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento 112 straipsnį.

(9) Dėl to, kad būtina greitai spręsti 
ekonominės, socialinės ir klimato krizės 
problemą ir dėl neatidėliotino ES poreikio 
užtikrinti energijos tiekimo saugumą, 
išlaidas turėtų būti leista kompensuoti nuo 
2009 m. liepos 13 d., nes daug pareiškėjų 
prašė kompensuoti dotacijos pateikimo 
išlaidas pagal Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento 112 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nustatydamas laikinojo CRIS komiteto įgaliojimus ir naujausiuose teisės aktuose bei 
rezoliucijose Europos Parlamentas aiškiai išdėstė savo poziciją, kad pastaroji krizė buvo ne 
tik ekonominė, ji sutapo su socialine ir klimato krize. Kadangi pateiktas tekstas ir jame 
nurodyta priemonė gali padėti veiksmingai ir vienodai atsižvelgti į krizės ekonominius, 
socialinius ir klimato aspektus, visi šie punktai turėtų būti paminėti. Turėtų būti ypač 
atsižvelgta į energijos tiekimo saugumo klausimą.

Pakeitimas 18
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Dėl to, kad būtina greitai spręsti 
ekonominės krizės problemą ir dėl 
neatidėliotino ES poreikio apsirūpinti 
energija, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš 
karto, kai tik bus paskelbtas,

(10) Dėl to, kad būtina greitai spręsti 
ekonominės, socialinės ir klimato krizės 
problemą ir dėl neatidėliotino ES poreikio 
užtikrinti energijos tiekimo saugumą, šis 
reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik 
bus paskelbtas,
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Or. en

Pagrindimas

Nustatydamas laikinojo CRIS komiteto įgaliojimus ir naujausiuose teisės aktuose bei 
rezoliucijose Europos Parlamentas aiškiai išdėstė savo poziciją, kad pastaroji krizė buvo ne 
tik ekonominė, ji sutapo su socialine ir klimato krize. Kadangi pateiktas tekstas ir jame 
nurodyta priemonė gali padėti veiksmingai ir vienodai atsižvelgti į krizės ekonominius, 
socialinius ir klimato aspektus, visi šie punktai turėtų būti paminėti. Turėtų būti ypač 
atsižvelgta į energijos tiekimo saugumo klausimą.

Pakeitimas 19
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Į šią finansinę priemonę, kuri yra 
Tvarios energijos finansavimo iniciatyvos 
dalis ir kuri skirta nepanaudotoms 
lėšoms, kaip nurodyta Reglamento (EB) 
Nr. 663/2009 II skyriuje, perskirstyti, 
turėtų būti atsižvelgiama ateityje teikiant 
pasiūlymus dėl teisės aktų, turint mintyje 
galutinę ES lėšų, dėl kurių nebuvo 
prisiimti įsipareigojimai, paskirtį.

Or. en

Pakeitimas 20
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) Siekiant skatinti projektų, turinčių 
didelį atsinaujinančių šaltinių energijos 
srities inovacinį potencialą, rengimą ir 
diegimą dideliu mastu, į naują 
daugiametę finansinę programą ir 
būsimas tyrimų bei plėtros programas 
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turėtų būti įtrauktos naujos ir išplėstos 
išlaidų ir techninės pagalbos finansavimo 
kategorijos drauge su naujoviškomis 
finansinių skatinamųjų priemonių 
sistemomis (pvz., garantijos, lengvatinės 
paskolos palankia palūkanų norma, 
mišrios priemonės ir projektų 
finansavimas).

Or. en

Pakeitimas 21
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"2. Atskiri teisiniai įsipareigojimai pagal II 
skyrių, kuriais įgyvendinami 2009 m. ir 
2010 m. biudžetiniai įsipareigojimai, turi 
būti prisiimti iki 2010 m. gruodžio 31 d.
Atskiri teisiniai įsipareigojimai pagal 22 
straipsnį turi būti prisiimti iki 2011 m. 
kovo 31d.“

„2. Atskiri teisiniai įsipareigojimai pagal II 
skyrių, kuriais įgyvendinami 2009 m. ir 
2010 m. biudžetiniai įsipareigojimai, turi 
būti prisiimti iki 2010 m. gruodžio 31 d.“

Or. en

Pakeitimas 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"2. Atskiri teisiniai įsipareigojimai pagal II 
skyrių, kuriais įgyvendinami 2009 m. ir 
2010 m. biudžetiniai įsipareigojimai, turi 

„2. „Atskiri teisiniai įsipareigojimai pagal 
II skyrių, kuriais įgyvendinami 2009 m. ir 
2010 m. biudžetiniai įsipareigojimai, turi 
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būti prisiimti iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
Atskiri teisiniai įsipareigojimai pagal 22 
straipsnį turi būti prisiimti iki 2011 m. 
kovo 31d.“

būti prisiimti iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
Teisiniai įsipareigojimai pagal 22 straipsnį 
turi būti prisiimti iki 2011 m. kovo 31d.“

Or. en

Pagrindimas

Teisiniai įsipareigojimai susiję su priemonės nustatymu, o ne su atskirais projektais, kaip 
nurodyta šios dalies pradžioje.

Pakeitimas 23
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis 3 straipsnio 2 dalies, 114 mln. 
EUR asignavimai, kurių nebuvo galima 
skirti atskiriems teisiniams 
įsipareigojimams pagal II skyrių ir vėliau 
kiti asignavimai, kurie liko nepaskirti dėl 
to, kad buvo visiškai arba iš dalies 
neįgyvendinti projektai pagal II skyrių, yra 
pervedami į Tvarios energijos finansavimo 
iniciatyvos finansinę priemonę.

1. Laikantis 3 straipsnio 2 dalies, 114 mln. 
EUR asignavimai, kurių nebuvo galima 
skirti atskiriems teisiniams 
įsipareigojimams pagal II skyrių ir vėliau 
kiti asignavimai, kurie liko nepaskirti dėl 
to, kad buvo visiškai arba iš dalies 
neįgyvendinti projektai pagal II skyrių, yra 
pervedami į Tvarios energijos finansavimo 
iniciatyvos finansinę priemonę. Priemonei 
skiriama papildoma 15 mln. EUR suma iš 
ES kovos su klimato kaita veiksmų 
programos. Ši suma surenkama 
naudojant visas priemones, nurodytas 
2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame 
susitarime, konkrečiai jo 23 punkte, visų 
pirma siekiant pakeisti 1a ir 2 išlaidų 
kategorijų viršutines ribas; Todėl 
Komisija turi parengti reikiamus 
pasiūlymus dėl viršutinių ribų pakeitimo 
ir priemonei skirtos naujos biudžeto 
eilutės sukūrimo 2010 m. biudžete.

Or. en
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Pagrindimas

Pranešėja norėtų pabrėžti, kad neturėtume švaistyti finansinių išteklių. Konkrečiai tariant, 
biudžeto eilutėje 07 03 23 nurodyti 15 mln. EUR, skirti ES kovos su klimato kaita veiksmų 
programai šiuo metu yra rezerve, tačiau tam nėra jokio teisinio pagrindo. Kadangi faktiškai 
tie 15 mln. EUR bus prarasti, jeigu jų nepervesime priemonei, pranešėja mano, kad reikia 
reikalauti, jog daugiametė finansinė programa ir Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės 
teisėkūros būtų atitinkamai pakeisti. Vis dėlto reikėtų atsižvelgti į tai, kad viršutinių ribų 
keitimas yra vien tik techninis ir logikos dalykas.

Pakeitimas 24
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis 3 straipsnio 2 dalies, 114 mln. 
EUR asignavimai, kurių nebuvo galima 
skirti atskiriems teisiniams 
įsipareigojimams pagal II skyrių ir vėliau 
kiti asignavimai, kurie liko nepaskirti dėl 
to, kad buvo visiškai arba iš dalies 
neįgyvendinti projektai pagal II skyrių, yra 
pervedami į Tvarios energijos finansavimo 
iniciatyvos finansinę priemonę.

1. Laikantis 3 straipsnio 2 dalies, 114 mln. 
EUR asignavimai, kurių nebuvo galima 
skirti atskiriems teisiniams 
įsipareigojimams pagal II skyrių ir vėliau 
kiti asignavimai, kurie liko nepaskirti dėl 
to, kad buvo visiškai arba iš dalies 
neįgyvendinti projektai pagal II skyrių, yra 
pervedami į Tvarios energijos finansavimo 
iniciatyvos finansinę priemonę siekiant 
drauge su Europos investicijų banku ir 
kitomis tarptautinėmis kredito 
institucijoms sukurti tinkamas 
finansavimo priemones, kad būtų itin 
paskatinti energijos vartojimo efektyvumo 
ir atsinaujinančių išteklių eksploatavimo 
protai.

Or. el
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Pakeitimas 25
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis 3 straipsnio 2 dalies, 114 mln. 
EUR asignavimai, kurių nebuvo galima 
skirti atskiriems teisiniams 
įsipareigojimams pagal II skyrių ir vėliau 
kiti asignavimai, kurie liko nepaskirti dėl 
to, kad buvo visiškai arba iš dalies 
neįgyvendinti projektai pagal II skyrių, 
yra pervedami į Tvarios energijos 
finansavimo iniciatyvos finansinę 
priemonę.

1. Laikantis 3 straipsnio 2 dalies, 114 mln. 
EUR asignavimai, kurių nebuvo galima 
skirti atskiriems teisiniams 
įsipareigojimams pagal II skyrių, yra 
pervedami į Tvarios energijos finansavimo 
iniciatyvos finansinę priemonę.

Or. en

Pakeitimas 26
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Laikantis 3 straipsnio 2 dalies, 
įsipareigojimai, kurie liko nepaskirti dėl 
to, kad buvo visiškai arba iš dalies 
neįgyvendinti projektai pagal II skyrių, 
turi būti panaudoti rezervo sąraše 
esantiems projektams.

Or. en
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Pakeitimas 27
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia finansine priemone bus remiamas 
finansiškai naudingų energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių 
energijos projektų vystymas ir sudaromos 
geresnės sąlygos vietos ir regioninių 
valdžios institucijų investicijų į energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių 
energijos išteklių programoms. Ši 
priemonė įgyvendinama pagal 
Finansiniame reglamente ir jo 
įgyvendinimo taisyklėse nustatytų biudžeto 
vykdymo užduočių skyrimo nuostatas.

Šia finansine priemone bus remiamas 
finansiškai naudingų energijos taupymo,
energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos projektų 
vystymas ir sudaromos geresnės sąlygos 
nacionalinių, vietos ir regioninių valdžios 
institucijų investicijų į energijos taupymo, 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančių energijos išteklių 
programoms. Ši priemonė įgyvendinama 
pagal Finansiniame reglamente ir jo 
įgyvendinimo taisyklėse nustatytų biudžeto 
vykdymo užduočių skyrimo nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 28
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia finansine priemone bus remiamas
finansiškai naudingų energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių 
energijos projektų vystymas ir sudaromos 
geresnės sąlygos vietos ir regioninių 
valdžios institucijų investicijų į energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių 
energijos išteklių programoms. Ši 
priemonė įgyvendinama pagal 
Finansiniame reglamente ir jo 

Ši finansinė priemonė bus naudojama
finansiškai naudingų energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių 
energijos projektų vystymui ir geresnių 
sąlygų vietos ir regioninių valdžios 
institucijų investicijų į energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančių energijos 
išteklių programas sudarymui. Ši 
priemonė įgyvendinama pagal 
Finansiniame reglamente ir jo 
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įgyvendinimo taisyklėse nustatytų biudžeto 
vykdymo užduočių skyrimo nuostatas.

įgyvendinimo taisyklėse nustatytų biudžeto
vykdymo užduočių skyrimo nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Clarification of the role of the facility.

Pakeitimas 29
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė bus taikoma tvarios energijos 
projektams, visų pirma, miestų vietovėse. 
Tai apima:

Priemonė bus taikoma tvarios energijos 
projektams, visų pirma miestų vietovėse, ir 
derinama su pagal Europos strateginį 
energetikos (SET) planą vykdoma 
Europos pramonės iniciatyva „Pažangieji 
miestai“.
Tai apima:

Or. en

Pakeitimas 30
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė bus taikoma tvarios energijos 
projektams, visų pirma, miestų vietovėse. 
Tai apima:

Priemonė bus taikoma tvarios energijos 
projektams, visų pirma, miestų vietovėse, 
taip pat kalnų ir salų regionuose, kurie 
turi vertingą atsinaujinančių energijos 
šaltinių potencialą. Tai apima:
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Or. el

Pakeitimas 31
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė bus taikoma tvarios energijos 
projektams, visų pirma, miestų vietovėse. 
Tai apima:

Priemonė bus taikoma tvarios energijos 
projektams, visų pirma, miestų vietovėse, 
bet ne vien jose. Tai apima:

Or. ro

Pagrindimas

Svarbu, kad pagal Tvarios energijos finansavimo iniciatyvą įgyvendinamoms tvarios 
energijos ir atsinaujinančių energijos šaltinių iniciatyvoms taikomos finansinės priemonės 
būtų skiriamos net tik miesto vietovių programoms, bet ir kitų tipų programoms.

Pakeitimas 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II c priedo I dalies 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) projektus, kurie turi didelį inovacinį ir 
ekonominį potencialą ir kuriuos vykdant 
naudojamos naujos procedūros ir 
geriausios turimos technologijos;

Or. en

Pagrindimas

Inovacijos yra pagrindinis aspektas, į kurį reikia atsižvelgti rengiant bet kokį ekonomikos 
gaivinimo planą. Siekiant išlaikyti ES ekonomikos konkurencingumą, renkantis projektus 
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inovacijų potencialas turėtų būti vienas iš svarbiausių kriterijų. Sąvoka „geriausios turimos 
technologijos“ geresnė už sąvoką „naujos technologijos“, nes tinkamiausia naujų energijos 
vartojimo efektyvumo technologijų finansavimo priemonė yra 7-oji BMPT, o ne gaivinimo 
planas. Kadangi priemonė skirta valdžios institucijoms, turėtume reikalauti, kad jos taikytų 
geriausias turimas, o ne naujas ar naujoviškas technologijas.

Pakeitimas 33
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II  priedo I dalies 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vietoje įdiegtus decentralizuotus 
atsinaujinančius energijos išteklius;

c) vietoje įdiegtus decentralizuotus 
atsinaujinančius energijos išteklius, 
įskaitant į architektūrinius elementus 
integruotas fotovoltines sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Teisės aktų leidėjai, patvirtindami Direktyvą dėl pastatų energinio naudingumo 
(COM(2008)780), pripažino, kad pastatuose, kurie sunaudoja 40 proc. ES energijos, galima 
sutaupyti daug energijos ir lengva įrengti atsinaujinančiosios energijos sistemas, pvz., 
fotovoltinius įrenginius, kurių reikia, norint, kad pastatai būtų beveik nulinės energijos.

Pakeitimas 34
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vietoje įdiegtus decentralizuotus 
atsinaujinančius energijos išteklius;

c) vietoje įdiegtus decentralizuotus 
atsinaujinančius energijos išteklius; 
decentralizuotų atsinaujinančių energijos 
šaltinių integravimą į elektros tinklus;
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Or. en

Pakeitimas 35
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II  priedo I dalies 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tinklo infrastruktūros tobulinimą 
siekiant apriboti energijos švaistymą ir 
įtraukti naujus energijos šaltinius;

Or. el

Pakeitimas 36
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ekologišką miestų transportą siekiant 
pagerinti energijos vartojimo efektyvumą 
ir integruoti atsinaujinančius energijos 
išteklius;

d) ekologišką miestų transportą, įskaitant 
perėjimą prie viešojo transporto ir prie 
elektra, gaunama iš atsinaujinančių 
energijos išteklių, varomų transporto 
priemonių, siekiant pagerinti energijos 
taupymą miestuose, savivaldybėse ir 
regionuose;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti atkreiptas dėmesys į perėjimą prie viešojo transporto ir elektra varomų transporto 
priemonių, tai ateityje turės vis didesnę reikšmę. Tai ypač svarbu savivaldybėms, miestams ir 
regionams, kuriems visų pirma ir skiriama ši finansinė priemonė.
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Pakeitimas 37
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vietos infrastruktūrą, įskaitant efektyvų 
gatvių apšvietimą, pažangiuosius 
skaitiklius ir pažangiuosius elektros 
energijos tinklus, kuriuose visapusiškai 
panaudojamos IRT.

(e) vietos infrastruktūrą, įskaitant efektyvų 
gatvių apšvietimą, elektros energijos 
kaupimo būdus, pažangiuosius skaitiklius 
ir pažangiuosius elektros energijos tinklus, 
kuriuose visapusiškai panaudojamos IRT.

Or. en

Pakeitimas 38
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bandomuosius ir parodomuosius 
projektus, projektus, susijusius su 
naujomis ir naujoviškomis energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių 
išteklių energijos technologijomis, ir 
„Vietos darbotvarkei 21“ priklausančias 
organizacijas, jeigu jos įgaliotos valdyti 
lėšas.

Or. en

Pagrindimas

Išbandant naujoviškus sprendimus galima įgyti pažangiosios patirties. Sąsaja su „Vietos 
darbotvarke 21“ padeda įtraukti tuos subjektus, kurie jau bando naujus sprendimus, 
parengtus atsižvelgiant į vietos ypatumus.
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Pakeitimas 39
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendra pridėtinių su priemone susijusių 
išlaidų dalis neturi viršyti 3 proc.

Or. en

Pakeitimas 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė gali būti naudojama teikiant 
paskatas ir techninę pagalbą, taip pat 
siekiant pagerinti nacionalinių ir vietos 
valdžios institucijų informuotumą, 
užtikrinti optimalų struktūrinių ir 
sanglaudos fondų naudojimą, visų pirma 
tada, kai energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos tiekimo 
patobulinimai atliekami gyvenamuosiuose 
ir kitos paskirties pastatuose.

Priemonė gali būti naudojama teikiant 
paskatas, įskaitant kapitalo paskoloms, 
garantijoms, akcijoms ir kitoms 
finansinėms priemonėms parūpinimą ir 
skyrimą. Šia priemone turi būti remiami 
projektų pradiniai etapai. Siekiant, kad iš 
fondo skirtos investicijos atsipirktų ir kad 
vykdant viešojo ir privataus sektoriaus 
partnerystę būtų pritrauktos investicijos, 
šie projektai turėtų būti pagrįsti 
ekonominiu ir finansiniu požiūriu (jie 
turėtų būti finansiškai naudingi). Be to, 
10 proc. lėšų, nurodytų 22 straipsnyje, 
gali būti naudojama teikiant techninę 
pagalbą, taip pat siekiant pagerinti 
nacionalinių ir vietos valdžios institucijų 
informuotumą, užtikrinti optimalų 
struktūrinių ir sanglaudos fondų 
naudojimą, visų pirma tada, kai energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių 
išteklių energijos tiekimo patobulinimai 
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atliekami gyvenamuosiuose ir kitos 
paskirties pastatuose. Techninė pagalba 
turėtų papildyti Sąjungos finansuojamas 
esamas priemones, visų pirma programą 
ELENA, ir nedubliuoti kitų finansinių 
priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Priemonė turėtų būti itin lanksti, kad būtų galima tiekti tinkamus finansinius produktus 
siekiant skatinti rinkos paklausą. Techninei pagalbai turėtų būti skiriama tiksliai nustatyta 
bendro biudžeto dalis, tai turėtų būti apibrėžta tiksliau. Programa ELENA nurodoma siekiant 
užtikrinti, kad įvairių Bendrijos finansinių priemonių veikla būtų geriau koordinuojama.

Pakeitimas 41
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė gali būti naudojama teikiant 
paskatas ir techninę pagalbą, taip pat
siekiant pagerinti nacionalinių ir vietos 
valdžios institucijų informuotumą, 
užtikrinti optimalų struktūrinių ir 
sanglaudos fondų naudojimą, visų pirma 
tada, kai energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos tiekimo 
patobulinimai atliekami gyvenamuosiuose 
ir kitos paskirties pastatuose.

Priemonė gali būti naudojama siekiant 
pagerinti nacionalinių ir vietos valdžios 
institucijų informuotumą, užtikrinti 
optimalų struktūrinių ir sanglaudos fondų 
naudojimą, visų pirma tada, kai energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių 
išteklių energijos tiekimo patobulinimai 
atliekami gyvenamuosiuose ir kitos 
paskirties pastatuose

Or. ro

Pagrindimas

Svarbu, kad pagal Tvarios energijos finansavimo iniciatyvą įgyvendinamoms tvarios
energijos ir atsinaujinančių išteklių iniciatyvoms taikomos finansinės priemonės padėtų 
labiau naudoti energijos vartojimo efektyvumo finansavimui skiriamas lėšas ir kad visų pirma 
būtų finansuojami projektai, pagal kuriuos iš tikrųjų didinamas pastatų energinis 
naudingumas.
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Pakeitimas 42
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė gali būti naudojama teikiant 
paskatas ir techninę pagalbą, taip pat 
siekiant pagerinti nacionalinių ir vietos 
valdžios institucijų informuotumą, 
užtikrinti optimalų struktūrinių ir 
sanglaudos fondų naudojimą, visų pirma 
tada, kai energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančių išteklių energijos tiekimo 
patobulinimai atliekami gyvenamuosiuose 
ir kitos paskirties pastatuose.

Priemonė gali būti naudojama teikiant 
paskatas ir techninę pagalbą, siekiant 
mažinti riziką, taip pat siekiant pagerinti 
nacionalinių ir vietos valdžios institucijų 
informuotumą, užtikrinti optimalų 
struktūrinių ir sanglaudos fondų 
naudojimą, visų pirma tada, kai energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių 
išteklių energijos tiekimo patobulinimai 
atliekami gyvenamuosiuose ir kitos 
paskirties pastatuose.

Or. en

Pagrindimas

Ši finansinė ir techninė rizika susijusi su lėšų trūkumu ir tuo, kad dėl techninių nesėkmių 
veikla gali tapti nepelninga. Rizikos valdymo sistemų tikslas – kompensuoti tam tikrą 
procentinę investicijų dalį. Bendradarbiaujant su Europos investicijų banku turėtų būti 
parengta įvairių energetikos technologijų Europos lygmens sistema.

Pakeitimas 43
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentas Nr. 1080/2006 dėl Europos 
regioninės plėtros fondo apima paramą 
siekiant kurti ir plėtoti finansavimo 
priemones, pavyzdžiui, rizikos kapitalo, 
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paskolų ir garantijų fondus, vietos 
vystymosi fondus, palūkanų subsidijas, 
regionų, miestų ir atitinkamų socialinių, 
ekonominių ir aplinkosaugos subjektų 
tinklus, bendradarbiavimą ir keitimąsi 
patirtimi, taip pat energijos vartojimo 
efektyvumo srityje;

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo jau apima paramą siekiant 
kurti ir plėtoti finansavimo priemones, pavyzdžiui, rizikos kapitalo, paskolų ir garantijų 
fondus, vietos vystymosi fondus, palūkanų subsidijas, regionų, miestų ir atitinkamų socialinių, 
ekonominių ir aplinkosaugos subjektų tinklus, bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi, taip 
pat energijos vartojimo efektyvumo srityje; Kai kuriose valstybėse narėse juo jau buvo 
pasinaudota steigiant apyvartos fondus, skirtus būsto energijos vartojimo efektyvumui gerinti.

Pakeitimas 44
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo I dalies 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos priemonės gavėjai yra valdžios 
institucijos, pageidautina regiono ir vietos 
lygmeniu, arba šių valdžios institucijų 
vardu veikiančios privačios įstaigos. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
pasiūlymams, kurie apima tokių įstaigų 
bendradarbiavimą su gyvenamųjų namų 
bendrijomis ir plėtros agentūromis.

Paramos priemonės gavėjai yra vietos ir 
regionų valdžios institucijos, viešosios 
įmonės ir fiziniai bei juridiniai asmenys, 
kuriems taikoma privatinė teisė. Ypatingas 
dėmesys bus skiriamas pasiūlymams, kurie 
apima tokių įstaigų bendradarbiavimą su 
gyvenamųjų namų bendrijomis, 
savivaldybių energijos tiekimo įmonėms ir 
plėtros agentūromis.

Or. de



AM\823030LT.doc 25/33 PE445.669v01-00

LT

Pakeitimas 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo II dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonę įgyvendins vienas ar daugiau 
finansinių tarpininkų, pavyzdžiui,
tarptautinės finansinės institucijos. 
Finansiniai tarpininkai bus atrenkami
atsižvelgiant į jų pademonstruotus 
gebėjimus veiksmingiausiai ir 
efektyviausiai panaudoti finansavimą, 
laikantis šiame priede nurodytų taisyklių ir 
kriterijų.

Priemonę įgyvendins viena ar daugiau 
tarptautinių finansinių institucijų. 
Tarptautinės finansinės institucijos bus 
atrenkamos atsižvelgiant į jų 
pademonstruotus gebėjimus 
veiksmingiausiai ir efektyviausiai 
panaudoti finansavimą, laikantis šiame 
priede nurodytų taisyklių ir kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

TFI yra tinkamiausi subjektai, visų pirma jos rengimo laikotarpiu, pvz., EIB yra vienintelė 
TFI, apimanti visas 27 ES valstybes, tai vienintelis pelno nesiekiantis bankas (taigi jis suteikia 
daug daugiau garantijų) ir vienintelis bankas, kuris pagal Sutartį privalo remti ES politiką 
(308 str.). Kadangi tikslas yra įsteigti fondą, kitų viešųjų ir privačiųjų investuotojų 
dalyvavimas dar padidintų ES finansavimą. Pakeitime pateikiama tikslesnė mokėjimo 
finansiniams tarpininkams apibrėžtis, pagal kurią bus užtikrinama, kad kuo daugiau lėšų 
atitektų savivaldybėms.

Pakeitimas 46
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo II dalies 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti, kad Europos lėšos 
būtų efektyviai naudojamos ir kad 
subjektai galėtų pasinaudoti pažangiąja 
patirtimi, tais atvejais, kai finansinis 
tarpininkas įgyvendina priemonę vienoje 
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iš valstybių narių, jis turi leisti 
nemokamai naudotis šiuo modeliu visoms 
kitoms valstybėms narėms, Europos 
Parlamentui ir Komisijai.

Or. ro

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad priemonei skiriami finansiniai ištekliai būtų naudojami efektyviai ir 
kad būtų palengvinti valstybių narių pažangiosios patirties šioje srityje mainai.

Pakeitimas 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo II dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansiniai tarpininkai turi laikytis 
atitinkamų Finansiniame reglamente ir jo 
įgyvendinimo taisyklėse nustatytų biudžeto 
vykdymo užduočių skyrimo reikalavimų, 
visų pirma, kai tai susiję su viešojo pirkimo 
taisyklėmis, vidaus kontrole, apskaita ir 
išorės auditu. Tiems finansiniams 
tarpininkams bus mokamas tik 
administravimo mokestis ir 
kompensuojamos su priemonės sukūrimu 
ir įgyvendinimu susijusios išlaidos.

Finansiniai tarpininkai turi laikytis 
atitinkamų Finansiniame reglamente ir jo 
įgyvendinimo taisyklėse nustatytų biudžeto 
vykdymo užduočių skyrimo reikalavimų, 
visų pirma, kai tai susiję su viešojo pirkimo 
taisyklėmis, vidaus kontrole, apskaita ir 
išorės auditu. Finansiniai tarpininkai 
galės pateikti sąskaitą tik už 
administravimo mokestį ar kitas tinkamas 
finansuoti išlaidas, susijusias su 
priemonės sukūrimu ir įgyvendinimu.

Or. en

Pagrindimas

TFI yra tinkamiausi subjektai, visų pirma jos rengimo laikotarpiu, pvz., EIB yra vienintelė 
TFI, apimanti visas 27 ES valstybes, tai vienintelis pelno nesiekiantis bankas (taigi jis suteikia 
daug daugiau garantijų) ir vienintelis bankas, kuris pagal Sutartį privalo remti ES politiką 
(308 str.). Kadangi tikslas yra įsteigti fondą, kitų viešųjų ir privačiųjų investuotojų 
dalyvavimas dar padidintų ES finansavimą. Pakeitime pateikiama tikslesnė mokėjimo 
finansiniams tarpininkams apibrėžtis, pagal kurią bus užtikrinama, kad kuo daugiau lėšų 
atitektų savivaldybėms.
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Pakeitimas 48
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo II dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansiniai tarpininkai turi laikytis 
atitinkamų Finansiniame reglamente ir jo 
įgyvendinimo taisyklėse nustatytų biudžeto 
vykdymo užduočių skyrimo reikalavimų, 
visų pirma, kai tai susiję su viešojo pirkimo 
taisyklėmis, vidaus kontrole, apskaita ir 
išorės auditu. Tiems finansiniams 
tarpininkams bus mokamas tik 
administravimo mokestis ir 
kompensuojamos su priemonės sukūrimu ir 
įgyvendinimu susijusios išlaidos.

Finansiniai tarpininkai turi laikytis 
atitinkamų Finansiniame reglamente ir jo 
įgyvendinimo taisyklėse nustatytų biudžeto 
vykdymo užduočių skyrimo reikalavimų, 
visų pirma, kai tai susiję su viešojo pirkimo 
taisyklėmis, vidaus kontrole, apskaita ir 
išorės auditu. Tiems finansiniams 
tarpininkams bus mokamas tik 
administravimo mokestis ir 
kompensuojamos su priemonės sukūrimu ir 
įgyvendinimu susijusios išlaidos, kurios 
neturi viršyti 5 proc. kiekvieno priemonės 
panaudojimo vertės.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina, kad su tvaria energija susijusiems projektams skiriama priemonė visų pirma būtų 
naudojama projektams, kurie iš tikrųjų padės padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Taigi 
reikia, kad administravimo mokesti ir su priemonės sukūrimu ir įgyvendinimu susiję išlaidos 
būtų apribotos ir sudarytų 5 proc. priemonei skirtos sumos.  

Pakeitimas 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo II dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamios priemonės sąlygos ir 
reikalavimai, įskaitant stebėseną ir 

Išsamios priemonės sąlygos ir 
reikalavimai, įskaitant stebėseną ir 
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kontrolę, nustatomi Komisijos ir 
finansinių tarpininkų susitarimuose.

kontrolę, nustatomi Komisijos ir TFI
tarpininkų susitarimuose. Susitarime (-
uose) turėtų būti nuostata teikti 
informaciją Komisijai ir Europos 
Parlamentui apie veiksmus, kurių buvo 
imtasi priemonei įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad į priemonės įgyvendinimo stebėseną būti įtrauktas ir 
Europos Parlamentas, ir Komisija.

Pakeitimas 50
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo II dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamios priemonės sąlygos ir 
reikalavimai, įskaitant stebėseną ir 
kontrolę, nustatomi Komisijos ir finansinių 
tarpininkų susitarimuose.

Išsamios priemonės sąlygos ir 
reikalavimai, įskaitant stebėseną ir 
kontrolę, nustatomi Komisijos ir finansinių 
tarpininkų susitarimuose, kurie pateikiami 
Europos Parlamentui susipažinti.
Komisija paskelbia visą informaciją apie 
priemonės naudojimą tinklavietėje 
www.buildup.eu. 

Or. ro

Pagrindimas

Šio pakeitimo reikia siekiant užtikrinti, kad priemonė būtų naudojama skaidriai, ir paskatinti 
valstybes nares keistis pažangiąja šios srities patirtimi.
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Pakeitimas 51
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo II dalies 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija turėtų sukurti integruotą ir 
vartotojui patogią internetinę sistemą, 
kuri padėtų pateikti visą turimą 
elektroninę informaciją apie programos 
valdymą, pvz., paraiškų teikimo 
procedūras, terminus, taisykles ir 
nurodymus, vykdomų ir baigtų projektų 
apžvalgą ir ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojui būtų patogiau naudotis priemone ir padrąsinti mažesnius dalyvius, 
viskas turėtų būti lengvai prieinama internete. Patobulinus orientacinę medžiagą gali būti 
pagerinta prieiga prie programos ir suteikta pagalba naudotojams. Tai galima atlikti 
tobulinant IT sistemas, remiant projektų valdymą ir teikiant paramą atsižvelgiant į konkrečius 
poreikius. Šiuo tikslu turėtų būti remiama visiška dotacijų, vertinimų ir pasiūlymų integracija 
į vieną IT platformą. Ši platforma turėtų būti patikima, lanksti ir patogi naudotis.

Pakeitimas 52
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo III dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonę bus galima taikyti tik 
veiksmams, kurie turi greitą, išmatuojamą 
ir didelį poveikį ES ekonomikos 
atgaivinimui, padidina energijos tiekimo 
saugumą ir padeda sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, finansuoti.

Priemonę bus galima taikyti tik 
veiksmams, kurie turi greitą, išmatuojamą 
ir didelį poveikį ES ekonomikos 
atgaivinimui, padidina energijos tiekimo 
saugumą ir padeda sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, finansuoti. 
Šios priemonės turi padėti vystyti 
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konkurencingą, susietą ir ekologišką 
ekonomiką, taip pat saugoti darbo vietas, 
kai nustatyta pagal strategijos „Europa 
2020“ tikslus.

Or. el

Pakeitimas 53
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo III dalies 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikotarpis tarp paraiškos teikimo 
dalyvauti projekte ir galutinio sprendimo 
datos neturi viršyti dviejų mėnesių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant šio reglamento tikslų būtina, kad projektai būtų pradėti vykdyti kuo greičiau.

Pakeitimas 54
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo III dalies 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkrečių projektų finansinė apžvalga 
turėtų būti baigta per metus nuo projekto 
baigimo dienos.

Or. en



AM\823030LT.doc 31/33 PE445.669v01-00

LT

Pagrindimas

Siekiant, kad dalyvautų daugiau mažesnių dalyvių ir kad jie galėtų aiškiau numatyti, kas bus, 
peržiūros procedūros turėtų būti baigiamos kuo greičiau. Taip pat atsižvelgiama į su 
Komisijos pasiūlymu susijusią bendrą greitos ir nesudėtingos procedūros idėją.

Pakeitimas 55
Claude Turmes

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo III dalies 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jos turi būti politiškai įsipareigojusios 
mažinti klimato kaitą ir turi turėti 
konkrečius tikslus;

a) jos turi būti politiškai įsipareigojusios 
mažinti klimato kaitą ir turi turėti konkretų 
su šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekiu 2020 m. susijusį tikslą, kuris turi 
bent atitikti Sąjungos įsipareigojimą 
2020 m;

Or. en

Pagrindimas

Siekdama užtikrinti, kad būtų vykdoma patikima ir skaidri politika, Europos Sąjunga turėtų 
remti tik tuos projektus, kurie atitinka jos pačios užsibrėžtus tikslus.

Pakeitimas 56
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo III dalies 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos turi turėti išmetamųjų teršalų 
aprašą ir kurti daugiametes tikslų 
įgyvendinimo strategijas;

b) jos turi kurti daugiametes tikslų 
įgyvendinimo strategijas;

Or. ro
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Pagrindimas

Siekiant padidinti reikalavimus atitinkančių valdžios institucijų skaičių, svarbu suteikti joms 
galimybę parengti savo išmetamų teršalų aprašą.

Pakeitimas 57
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 663/2009
II priedo III dalies 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos turi turėti išmetamųjų teršalų aprašą 
ir kurti daugiametes tikslų įgyvendinimo 
strategijas;

b) šalis (valstybė narė), kuriai jos 
priklauso, turi turėti išmetamųjų teršalų 
aprašą ir kurti daugiametes tikslų 
įgyvendinimo strategijas;

Or. en

Pagrindimas

Nelaikoma, kad naudinga prašyti vietos valdžios institucijų parengti išmetamųjų teršalų 
aprašą ar pateikti konkrečius vietos išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus, nes aplinkosaugos 
politika, skirta taršai mažinti, paprastai rengiama nacionaliniu (pasaulio) lygmeniu ir 
įrodyta, kad toks būdas veiksmingesnis.

Pakeitimas 58
Lena Ek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įterpiamas šis straipsnis:
„1a straipsnis

Metinė ataskaita Europos Parlamentui
Komisija kiekvienais metais atsiskaito 
Europos Parlamentui už projektų ir 
priemonės pažangą.“
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant daugiau skaidrumo, Komisija turėtų atsiskaityti Europos Parlamentui.


