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TRUMPAS PAGRINDIMAS

EITP yra pagrindinė ES priemonė, kurios paskirtis – finansuoti pagrindinio tinklo projektus, 
duodančius didžiausią papildomą naudą Europai, diegiant trūkstamas tarpvalstybines jungtis, 
šalinant pagrindines kliūtis ir kuriant daugiarūšio transporto mazgus. EITP bus naudinga 
visoms valstybėms narėms, nes ji suteiks vienodas galimybes patekti į vidaus rinką ir 
paspartins ES reikalingą infrastruktūros plėtrą.

Dėl 10 mlrd. EUR sumos, pervedamos iš Sanglaudos fondo ir skiriamos pagal EITP 
įgyvendinamiems transporto infrastruktūros projektams tik sanglaudos valstybėse narėse 
finansuoti, pastarosios išsakė abejonių ir net prieštaravimų. Vis dėlto sanglaudos šalims 
skiriamos lėšos turėtų būti naudojamos tikslingai, nes, nepanaudojus lėšų, jos nebus grąžintos 
į Sanglaudos fondą ir bus prarastos. Europos Parlamento, kaip vieno iš teisės aktų leidėjų, 
pareiga – nagrinėti Komisijos pasiūlymą ir pateikti reikiamus teksto išaiškinimus, siekiant 
užtikrinti visų valstybių narių paramą, kad būtų parengtas tinkamas pasiūlymas, duodantis 
papildomos naudos Europai. Šiuo atžvilgiu nuomonės referentas mano, kad reikėtų pateikti 
toliau nurodytus teksto išaiškinimus.

Iš Sanglaudos fondo pervedama 10 mlrd. EUR suma neturėtų būti įskaičiuota į 2,5 proc. 
BVP viršutinės ribos nustatymo metodiką
Iš Sanglaudos fondo pervedama 10 mlrd. EUR suma neturėtų būti įskaičiuota siekiant 
2,5 proc. BVP viršutinės ribos nustatymo metodikos, pasiūlytos DFP. Principų lygmeniu nėra 
prasmės įtraukti tokios centralizuotai valdomos priemonės kaip EITP į ribų nustatymo 
procedūrą. Dauguma finansuotinų projektų yra tarpvalstybiniai, todėl taikant viršutinės ribos 
nustatymo principą dvi projektą įgyvendinančios šalys gali būti vertinamos nevienodai. Be to, 
taikant šį metodą valstybėms narėms sudaromos nevienodos sąlygos lėšų sumų –
21,7 mlrd. EUR ir 10 mlrd. EUR – požiūriu, nes įgyvendinant projektą konkurencijos 
sąlygomis tokių viršutinių ribų (kaip ir galutinai kiekvienai šaliai nustatytų paketų) laikytis 
neįmanoma.

Didesnis dėmesys tarpvalstybiniams projektams pasienio regionuose

Daugelyje pasienio sričių dabartinė infrastruktūra vis dar rodo ribotus nacionalinius principus 
(pasienio sričių infrastruktūra nėra valstybių narių rinkimų prioritetas – jos teikia pirmenybę 
investicijoms į infrastruktūrą centre, nors investicijos į pasienio sričių infrastruktūrą labai 
svarbios norint gauti naudos iš Europos integracijos proceso ir iš vidaus rinkos), todėl šie 
regionai yra nepalankioje padėtyje dėl buvimo nuošalioje vietovėje. Dauguma prioritetinių 
projektų iš tikrųjų susieti su tarpvalstybiniais infrastruktūros projektais, tačiau pasienio 
atkarpų projektai neretai baigiami paskutiniai arba iš viso nebaigiami. 26 iš 30 prioritetinių 
TEN-T projektų kol kas yra susiję su darbais pasienio regionuose arba yra tarpvalstybinio 
pobūdžio, tačiau vykdant visus šiuos projektus investicijos į pasienio regionus atliktos 
vėliausiai.

Reikėtų įtvirtinti glaudžią EITP ir Sanglaudos fondų sąveiką

Tarpvalstybinių infrastruktūros projektų sąveika turėtų būti plėtojama ir įgyvendinant 
teritorinio bendradarbiavimo programas, kurios finansuojamos Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo lėšomis.
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Tarpvalstybiniai infrastruktūros projektai labiau pasiturinčiuose regionuose turėtų aiškiai 
atitikti ERPF reikalavimus, nustatytus augimo ir darbo vietų kūrimo programose.

Kai kuriais atvejais pagal EITP turėtų būti teikiama parama visuotiniam tinklui

Be to, turėtų būti galimybė naudoti EITP visuotinio tinklo infrastruktūros projektams, taikant 
5 proc. viršutinės ribos nustatymo principą, visų pirma pasienio regionuose vykdomiems 
projektams.

Patikimesnė infrastruktūros tinklų priemonė, kurios paskirtis – padidinti investicijas į 
pagrindinę infrastruktūrą

Su finansiniai sunkumais susiduriančios šalys yra labiausiai priklausomos nuo investicijų į 
infrastruktūrą, nes šios investicijos padeda skatinti augimą ir kurti darbo vietas. Todėl 
finansinių sunkumų patiriančios valstybės narės savo pačių prašymu turėtų turėti galimybę 
naudoti pagal EITP ir (arba) nacionalinius finansinius paketus patikslintų arba susigrąžintų 
grynųjų pinigų srautų lėšas infrastruktūros projektams įgyvendinti. Komisija turėtų 
centralizuotai valdyti atitinkamas sumas pagal konkurencingumo ir augimo programą. Tai 
turėtų skatinti investuoti į nacionalinius ir tarpvalstybinius infrastruktūros projektus, taigi ir 
duoti daugiau papildomos naudos Europai.

Galiausiai verta paminėti nemažiau svarbų faktą, kad siekiant įgyvendinti visos ES tolimojo 
koridoriaus, peržengiančio valstybių narių teritorijos ribas, viziją reikia nustatyti sklandaus, 
sąveikaus ir įvairiarūšio transporto infrastruktūros, technines ir administracines kliūtis ir jas
šalinti. Šios kliūtys ne tik labai kenkia Europos konkurencingumui, nes didėja sąnaudos ir 
mažėja logistikos grandinės patikimumas, bet ir daro neproporcingą įtaką atokesnėms 
valstybėms, todėl mažėja ES teritorinė sanglauda.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 172 
straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 172, 174 ir 
349 straipsnius,

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) visiškai veikianti bendroji rinka 
priklauso nuo šiuolaikiškos, gerai 
veikiančios infrastruktūros, visų pirma 
jungiančios Europą transporto, energetikos 
ir telekomunikacijų srityse. Šios augimą 
didinančios jungtys leistų geriau patekti į 
vidaus rinką ir taip padėtų kurti 
konkurencingesnę rinkos ekonomiką 
laikantis strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 
planinių rodiklių ;

(2) visiškai veikianti bendroji rinka 
priklauso nuo šiuolaikiškos, integruotos,
gerai veikiančios infrastruktūros, visų 
pirma jungiančios Europą ir jos regionus
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
srityse. Šios augimą didinančios jungtys 
leistų geriau patekti į vidaus rinką ir taip 
padėtų kurti konkurencingesnę rinkos 
ekonomiką laikantis strategijos „Europa 
2020“ tikslų ir planinių rodiklių ;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią grėsmėms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
visuomenės;

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią grėsmėms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
visuomenės, dar labiau neatskiriant tam 
tikrų Europos regionų, kaip antai 
atokiausių ir salų regionų;

Pagrindimas

Priemonės ir veiksmai, kuriais siekiama skatinti mažo anglies dioksido kiekio visuomenę ir 
ekonomiką, neturėtų būti didesnės regionų, kurie jau atitrūkę nuo vidaus ekonomikos, 
atskirties priežastis.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) turėtų būti pasiekiama glaudi EITP 
ir ERPF finansavimo priemonių sąveika, 
kad būtų finansuojama infrastruktūra 
pasienio regionuose vykdant visuotinio 
tinklo projektą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) remiantis baltojoje knygoje išdėstytais 
tikslais, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. XXX/2012 
nustatytose TEN-T gairėse nustatoma 
transeuropinio transporto tinklo 
infrastruktūra, nurodomi reikalavimai, 
kuriuos ji turi atitikti, ir numatomos jų 
įgyvendinimo priemonės. Gairėse visų 
pirma numatoma, kad pagrindinis tinklas 
bus baigtas kurti iki 2030 m.;

(10) remiantis baltojoje knygoje išdėstytais 
tikslais, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. XXX/2012 
nustatytose TEN-T gairėse nustatoma 
transeuropinio transporto tinklo 
infrastruktūra, nurodomi reikalavimai, 
kuriuos ji turi atitikti, ir numatomos jų 
įgyvendinimo priemonės. Gairėse visų 
pirma numatoma, kad pagrindinis tinklas 
bus baigtas kurti iki 2030 m., sukuriant 
naują infrastruktūrą, taip pat atkuriant ir 
modernizuojant dabartinę infrastruktūrą;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) remdamasi valstybių narių transporto 
infrastruktūros planų analize, Komisija 
prognozuoja, kad investicijų į transportą 
poreikis visam TEN-T tinklui 2014–2020 
m. laikotarpiu sudarys 500 mlrd. EUR, iš 
jų numatomus 250 mlrd. EUR reikės 
investuoti į TEN-T pagrindinį tinklą. 
Atsižvelgiant į Sąjungos lygmeniu
prieinamus išteklius, norint pasiekti 

(11) remdamasi valstybių narių transporto 
infrastruktūros planų analize, Komisija 
prognozuoja, kad investicijų į transportą 
poreikis visam TEN-T tinklui 2014–
2020 m. laikotarpiu sudarys 
[500] mlrd. EUR, iš jų numatomus 
[250] mlrd. EUR reikės investuoti į TEN-T 
pagrindinį tinklą. Atsižvelgiant į Sąjungos 
lygmeniu prieinamus išteklius, norint 
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pageidaujamą poveikį, reikia susitelkti į 
svarbiausią, didžiausią papildomą europinę 
naudą teikiančius projektus. Todėl paramą 
reikėtų sutelkti į pagrindinį tinklą (visų 
pirma pagrindinio tinklo koridorius) ir į 
bendros svarbos eismo valdymo sistemų 
(visų pirma oro eismo valdymo sistemų 
pagal SESAR, kurioms reikės maždaug 3 
mlrd. EUR Sąjungos biudžeto lėšų) 
projektus;

pasiekti pageidaujamą poveikį, reikia 
susitelkti į svarbiausią, didžiausią 
papildomą europinę naudą teikiančius 
projektus. Todėl paramą reikėtų sutelkti į 
pagrindinį tinklą (visų pirma pagrindinio 
tinklo koridorius), neatmetant paramos 
visa apimančiam susisiekimo tinklui,
kuris gali veiksmingai padidinti socialinę 
ir teritorinę sanglaudą ir pagerinti 
prieinamumą visoje Sąjungos, taip pat į 
bendros svarbos eismo valdymo sistemų 
(visų pirma oro eismo valdymo sistemų 
pagal SESAR, kurioms reikės maždaug 
3 mlrd. EUR Sąjungos biudžeto lėšų) 
projektus;

Pagrindimas

EITP parama turėtų būti sutelkiama į pagrindinį tinklą, tačiau nereikėtų visiškai atmesti 
paramos visa apimančiam susisiekimo tinklui tais atvejais, kai įgyvendinami Europai 
papildomą naudą teikiantys projektai, ypač tokiose srityse, kaip, pvz., pagal SESV 355 ir 
375 straipsnių nuostatas atokiausi regionai, kurie yra įtraukti į visa apimantį susisiekimo 
tinklą, siekiant išvengti bet kokios didesnės atskirties. 

Pakeitimas 7

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, 
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. 

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad kai 
kurios valstybės narės, turinčios 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, dalį Sanglaudos fondo lėšų 
([XXX] mlrd. EUR) reikėtų pervesti 
pagrindinio transporto tinklo transporto 
projektams finansuoti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą pagal Europos infrastruktūros 
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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;

tinklų priemonę. Iki 2016 m. gruodžio 
31 d. vykdant projektų atranką turėtų būti 
visiškai paisoma nacionalinių asignavimų 
pagal Sanglaudos fondo sistemą. Nuo 
2017 m. sausio 1 d. lėšos, kurios dar 
nepaskirtos transporto infrastruktūros 
projektui, turėtų būti prieinamos visoms 
valstybėms narėms, turinčioms teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal šį 
reglamentą. Reikėtų užtikrinti, kad 
didžiausias įmanomas prioritetas būtų 
teikiamas projektams, kuriuose laikomasi 
nacionalinių asignavimų reikalavimų 
pagal Sanglaudos fondo nuostatas. 
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išplėtotų ir 
įgyvendintų papildomą naudą Europai 
teikiančius projektus, nurodytus šio 
reglamento priede;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) instituciniai ir administraciniai 
gebėjimai yra pagrindinė būtina sąlyga, 
siekiant veiksmingai įgyvendinti Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės tikslus. 
Komisija turėtų užtikrinti, kad šie 
gebėjimai  visuomet būtų pakankamo 
lygio, kad galėtų kurti ir įgyvendinti 
projektus, ir prireikus turėtų pasiūlyti 
susijusioms valstybėms narėms 
atitinkamas priemones;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) reikia sukurti tvirtus ir darnius ES 
lygmens tinklus, skirtus visuomeninės 
paskirties veiklai vykdyti skaitmeniniu 

(24) reikia sukurti tvirtus ir darnius ES 
lygmens tinklus, skirtus visuomeninės 
paskirties veiklai vykdyti skaitmeniniu 
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būdu, nacionaliniu ir regionų lygmenimis 
įtraukiant viešojo sektoriaus ir pilietinės 
visuomenės atstovus, ir šiuo tikslu labai 
svarbu užtikrinti struktūrizuotą sistemos ir 
programinės įrangos kūrimo išlaidų 
finansavimą ES lėšomis bei tvirto tokių 
tinklų centro priežiūrą, nacionaliniams ūkio 
subjektų biudžetams paliekant tik su 
konkrečia šalimi susijusias vidaus išlaidas;

būdu, nacionaliniu, regionų ir vietos
lygmenimis įtraukiant viešojo sektoriaus ir 
pilietinės visuomenės atstovus, ir šiuo 
tikslu labai svarbu užtikrinti struktūrizuotą 
sistemos ir programinės įrangos kūrimo 
išlaidų finansavimą ES lėšomis bei tvirto 
tokių tinklų centro priežiūrą, 
nacionaliniams ūkio subjektų biudžetams 
paliekant tik su konkrečia šalimi susijusias 
vidaus išlaidas;

Pakeitimas 10

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. Atsakingos valdymo 
institucijos turėtų sukurti reikiamas 
skatinamąsias priemones, kuriomis 
pritraukiami privačiojo sektoriaus 
investuotojai. 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“);

Pakeitimas 11
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Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) daugiametis priemonės paramos 
programavimas turėtų būti nukreiptas į 
Sąjungos prioritetų rėmimą, užtikrinant 
būtinų finansinių išteklių prieinamumą ir 
bendrų Sąjungos ir valstybių narių veiksmų 
nuoseklumą bei tęstinumą; Pasiūlymų, 
pateiktų įgyvendinus pirmąją daugiametę 
darbo programą transporto sektoriuje, 
išlaidos turėtų būti laikomos tinkamomis 
finansuoti nuo 2014 m. sausio 1 d., siekiant 
užtikrinti projektų, kuriems jau taikomas 
2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 680/2007, 
nustatantis bendrąsias taisykles dėl 
Bendrijos finansinės paramos teikimo 
transeuropinių transporto ir energetikos 
tinklų srityse, tęstinumą;

(41) daugiametis priemonės paramos 
programavimas turėtų būti nukreiptas į 
Sąjungos prioritetų rėmimą, užtikrinant 
būtinų finansinių išteklių prieinamumą ir 
bendrų Sąjungos ir valstybių narių veiksmų 
nuoseklumą, sąžiningumą bei tęstinumą; 
pasiūlymų, pateiktų įgyvendinus pirmąją 
daugiametę darbo programą transporto 
sektoriuje, išlaidos turėtų būti laikomos 
tinkamomis finansuoti nuo 2014 m. sausio 
1 d., siekiant užtikrinti projektų, kuriems 
jau taikomas 2007 m. birželio 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 680/2007, nustatantis 
bendrąsias taisykles dėl Bendrijos 
finansinės paramos teikimo transeuropinių 
transporto ir energetikos tinklų srityse, 
tęstinumą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) remiantis atskiruose reglamentuose 
nustatytomis konkretiems sektoriams 
skirtomis gairėmis, parengtas prioritetinių 
sričių, kurioms turėtų būti taikomas šis 
reglamentas, sąrašas, kuris turėtų būti 
įtrauktas į priedą. Kad būtų atsižvelgta į 
galimus politikos prioritetų ir 
technologinių galimybių pokyčius, taip pat 
į eismo srautus, Komisijai pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti suteikta teisė 
priimti aktus, kuriais priimami priedo 
pakeitimai. Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 

(44) remiantis atskiruose reglamentuose 
nustatytomis konkretiems sektoriams 
skirtomis gairėmis, parengtas prioritetinių 
sričių, kurioms turėtų būti taikomas šis 
reglamentas, sąrašas, kuris turėtų būti 
įtrauktas į priedą. Kad būtų atsižvelgta į 
galimus politikos prioritetų ir 
technologinių galimybių pokyčius, taip pat 
į eismo srautus, Komisijai pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti suteikta teisė 
priimti aktus, kuriais priimami priedo 
pakeitimai. Atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija turėtų tinkamai konsultuotis, 
įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu.
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 



AD\915841LT.doc 11/34 PE491.329v02-00

LT

dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) visa apimantis susisiekimo tinklas –
visos Europos transporto tinklas, kuriuo 
užtikrinamas patekimas į vidaus rinką ir 
visų Sąjungos regionų, įskaitant 
nutolusius, atokiausius ir retai 
apgyvendintus regionus, tarpusavio ryšys 
ir stiprinama ekonominė, socialinė ir 
teritorinė skirtingų valstybių narių, jų 
pačių bei valstybių narių ir trečiųjų šalių 
sanglauda, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) Nr. XXX/2012 [TEN-T gairės] II 
skyriuje;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
suteikia galimybę pagal transeuropinių 
tinklų politiką rengti ir įgyvendinti bendros 
svarbos projektus energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
remiamas projektų, kuriais siekiama plėtoti 
ir statyti naują arba atnaujinti esamą 
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
srities infrastruktūrą, įgyvendinimas. Šiuo 
tikslu Europos infrastruktūros tinklų 
priemone siekiama tokių tikslų:

Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
suteikia galimybę pagal transeuropinių 
tinklų politiką rengti ir įgyvendinti bendros 
svarbos projektus energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
remiamas projektų, kuriais siekiama plėtoti 
ir statyti naują arba atnaujinti esamą 
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
srities infrastruktūrą ir kuriais teikiama 
pirmenybė trūkstamai infrastruktūrai, 
įgyvendinimas. Šiuo tikslu Europos 
infrastruktūros tinklų priemone siekiama 
tokių tikslų:

a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 

a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus, kuriais 
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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 
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;

atsižvelgiama į būsimus eismo srautus, –
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 
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, taip pat derinant su kitais 
finansiniais ištekliais, dydį;

b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

b) prisidėti siekiant Sąjungos tikslų iki 
2020 m. 20 % sumažinti išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
20 % padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) sukurti trūkstamas jungtis ir šalinti 
kliūtis, visų pirma tarpvalstybinėse 
atkarpose;

Pagrindimas

Pasienio regionai yra nepalankioje padėtyje dėl buvimo nuošalioje vietovėje ir todėl yra itin 
priklausomi nuo ES transporto tinklo jungčių. Todėl pasienio regionuose turėtų būti 
skatinami infrastruktūros projektai, kuriais siekiama sukurti trūkstamas jungtis ir pašalinti 
kliūtis, kad jie būtų sujungti su pagrindiniu tinklu ir galėtų lengviau patekti į vidaus rinką.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant bendrųjų 3 straipsnyje nurodytų 
tikslų, Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė turėtų padėti pasiekti tokius 
konkretiems sektoriams nustatytus tikslus:

1. Siekiant bendrųjų 3 straipsnyje nurodytų 
tikslų, Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė turėtų padėti pasiekti tokius 
konkretiems sektoriams nustatytus tikslus:

a) Transporto srityje Europos 
infrastruktūros tinklų priemone remiami 
bendros svarbos projektai, kuriais siekiama 
toliau išvardytų tikslų, kurie išsamiau 
apibrėžti Reglamento (ES) Nr. xxxx/2012 
[TEN-T gairės] 4 straipsnyje:

a) Transporto srityje Europos 
infrastruktūros tinklų priemone remiami 
bendros svarbos projektai, kuriais siekiama 
toliau išvardytų tikslų, kurie išsamiau 
apibrėžti Reglamento (ES) Nr. xxxx/2012 
[TEN-T gairės] 4 straipsnyje:

i) pašalinti kliūtis ir sukurti 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 Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę;

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas 
jungtis, taip pat kartu naudojant kvotas ir 
bendro finansavimo normas, nurodytas 
šio reglamento 10 straipsnyje, ir 
atsižvelgiant į nepalankioje geografinėje 
padėtyje esančius regionus; tai, kaip šio 
tikslo pasiekta, bus vertinama pagal naujų 
ir patobulintų vidaus ir tarpvalstybinių 
jungčių bei pašalintų kliūčių skaičių 
transporto maršrutuose, kuriems skirta 
parama pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę;

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse 
narėse ir greitųjų geležinkelių tinklo ilgį 
ES 27 valstybėse narėse;

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse 
narėse ir greitųjų geležinkelių tinklo ilgį 
ES 27 valstybėse narėse;

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal uostų ir oro 
uostų, prijungtų prie geležinkelių tinklo, 
skaičių. 

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal uostų ir oro 
uostų, prijungtų prie geležinkelių tinklo, 
skaičių. 

iv) rengtis būsimiems transporto 
srautams.

b) Energetikos srityje Europos 
infrastruktūros tinklų priemone remiami 
bendros svarbos projektai, kuriais siekiama 

b) Energetikos srityje Europos 
infrastruktūros tinklų priemone remiami 
bendros svarbos projektai, kuriais siekiama 
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toliau nurodytų tikslų, kurie išsamiau 
apibrėžti Reglamente (ES) Nr. xxxx/2012:

toliau nurodytų tikslų, kurie išsamiau 
apibrėžti Reglamente (ES) Nr. xxxx/2012:

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko 
užtikrinant, kad nė viena valstybė narė 
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal projektų, kuriuos įgyvendinant 
valstybių narių tinklai veiksmingai 
sujungiami ir šalinamos vidaus kliūtys, 
skaičių;

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko 
užtikrinant, kad nė viena valstybė narė 
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal projektų, kuriuos įgyvendinant 
valstybių narių tinklai veiksmingai 
sujungiami ir šalinamos vidaus kliūtys, 
skaičių;

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal sistemos atsparumo raidą ir sistemos 
operacijų saugumą, taip pat projektų, 
kuriuos įgyvendinant galima įvairinti 
tiekimo šaltinius, tiekiančias šalis ir 
maršrutus, skaičių;

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą ir 
veiksmingumą modernizuojant 
infrastruktūrą; tai, kaip šio tikslo pasiekta, 
bus vertinama pagal sistemos atsparumo 
raidą ir sistemos operacijų saugumą, taip 
pat projektų, kuriuos įgyvendinant galima 
įvairinti tiekimo šaltinius, tiekiančias šalis 
ir maršrutus, skaičių;

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal atsinaujinančiosios energijos 
perdavimą iš gavybos centrų svarbiausiems 
vartojimo centrams ir saugykloms bei CO2 
išlakų, kurių išvengta įgyvendinus EITP 
paramą gavusius projektus, bendrą kiekį.

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal atsinaujinančiosios energijos 
perdavimą iš gavybos centrų svarbiausiems 
vartojimo centrams ir saugykloms bei CO2 
išlakų, kurių išvengta įgyvendinus EITP 
paramą gavusius projektus, bendrą kiekį.

c) Telekomunikacijų srityje Europos 
infrastruktūros tinklų priemone remiami 
bendros svarbos projektai, kuriais siekiama 
toliau nurodytų tikslų, išsamiau apibrėžtų 
Reglamente (ES) Nr. xxxx/2012 [INFSO 
gairės]:

c) Telekomunikacijų srityje Europos 
infrastruktūros tinklų priemone remiami 
bendros svarbos projektai, kuriais siekiama 
toliau nurodytų tikslų, išsamiau apibrėžtų 
Reglamente (ES) Nr. xxxx/2012 [INFSO 
gairės]:

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (taip pat ir mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ) bei 
gyvenamuosiuose būstuose); tai, kaip šio 
tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
plačiajuosčio ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio aprėptį ir namų ūkių, turinčių 
spartesnį nei 100 Mbps plačiajuostį ryšį, 

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus visuose ES 
regionuose ir tarp jų, taip pat kaimo 
vietovėse, ir paspartinti tų tinklų taikymą 
(taip pat ir mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
(MVĮ)); tai, kaip šis tikslas pasiektas, bus 
vertinama pagal plačiajuosčio ir itin 
spartaus plačiajuosčio ryšio aprėptį ir namų 
ūkių, turinčių spartesnį nei 100 Mbps 
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skaičių; plačiajuostį ryšį, skaičių;

ii) skatinti nacionalinių internetu teikiamų 
viešųjų paslaugų sujungimą ir sąveiką bei 
prieigą prie tokių tinklų; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal piliečių ir 
įmonių, kurie naudojasi internetu 
teikiamomis viešosiomis paslaugomis, 
skaičių ir tokių paslaugų tarptautinį 
prieinamumą.

ii) skatinti nacionalinių internetu teikiamų 
viešųjų paslaugų sujungimą ir sąveiką bei 
prieigą prie tokių tinklų; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal piliečių ir 
įmonių, kurie naudojasi internetu 
teikiamomis viešosiomis paslaugomis, 
skaičių ir tokių paslaugų tarptautinį 
prieinamumą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal atsinaujinančiosios energijos 
perdavimą iš gavybos centrų svarbiausiems 
vartojimo centrams ir saugykloms bei CO2 
išlakų, kurių išvengta įgyvendinus EITP 
paramą gavusius projektus, bendrą kiekį.

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą, anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą ir 
investavimą į tvarų transportą; tai, kaip 
šio tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
atsinaujinančiosios energijos perdavimą iš 
gavybos centrų svarbiausiems vartojimo 
centrams ir saugykloms bei CO2 išlakų, 
kurių išvengta įgyvendinus EITP paramą 
gavusius projektus, bendrą kiekį.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

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 [XXX] EUR. Ši suma 3 
straipsnyje nurodytiems sektoriams 
paskirstoma taip:

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 

a) transportas: [XXX] EUR, iš jų 
[XXX] EUR pervedami iš Sanglaudos 
fondo ir turi būti panaudoti pagal šį 
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pagal šį reglamentą valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

reglamentą, pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] ir pagal 
Reglamentą (ES) Nr. [...]/2012 
[Sanglaudos fondas] valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą projektams, nurodytiems 
1 priede, ir iki 2016 m. gruodžio 31 d. –
kuriuose visiškai laikomasi nacionalinių 
asignavimų reikalavimų pagal 
Sanglaudos fondo nuostatas ;

b) energetika: 9 121 000 000 EUR; b) energetika: [XXX] EUR;
c) telekomunikacijos: 9 185 000 000 EUR. c) telekomunikacijos: [XXX] EUR.
2. 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 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.

2. 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 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.

Lėšos taip pat gali būti skiriamos siekiant 
padengti techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidas, būtinas užtikrinti 
perėjimą nuo priemonių, priimtų pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 680/2007 , prie 
programos. Jei būtina, asignavimai gali 
būti įtraukti į biudžetą po 2020 m. ir būti 
skirti analogiškoms išlaidoms, kad būtų 
galima valdyti veiksmus, kurie nebaigti iki 
2020 m. gruodžio 31 d.

Lėšos taip pat gali būti skiriamos siekiant 
padengti techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidas, būtinas užtikrinti 
perėjimą nuo priemonių, priimtų pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 680/2007 , prie 
programos. Jei būtina, asignavimai gali 
būti įtraukti į biudžetą po 2020 m. ir būti 
skirti analogiškoms išlaidoms, kad būtų
galima valdyti veiksmus, kurie nebaigti iki 
2020 m. gruodžio 31 d.

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 
perkelti 1 dalyje nurodytus asignavimus iš 
vieno sektoriaus į kitą, daugiausia 3 % 
vienam sektoriui, išskyrus [XXX] EUR
sumą, kuri pervedama iš Sanglaudos fondo 
transporto sektoriaus projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą.

Pakeitimas 19
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tik veiksmai, kuriais padedama 
įgyvendinti bendros svarbos projektus 
pagal reglamentus (ES) Nr. XXX/2012 
[TEN-T gairės], (ES) Nr. XXX/2012 
[TEN-E gairės], (ES) Nr. XXX/2012 
[Energetikos infrastruktūros gairės] ir 
Nr. XXX/2012 [INFSO gairės], ir 
pagalbiniai programos veiksmai yra 
tinkami gauti dotacijų, finansinių 
priemonių ir pirkimo pavidalo ES finansinę 
paramą.

1. Tik veiksmai, kuriais padedama 
įgyvendinti bendros svarbos projektus 
pagal reglamentus (ES) Nr. XXX/2012 
[TEN-T gairės], (ES) Nr. XXX/2012 
[TEN-E gairės], (ES) Nr. XXX/2012 
[Energetikos infrastruktūros gairės] ir 
Nr. XXX/2012 [INFSO gairės], ir 
pagalbiniai programos veiksmai yra 
tinkami gauti dotacijų, finansinių 
priemonių ir pirkimo pavidalo ES finansinę 
paramą.

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. Tik 
toliau nurodyti veiksmai yra tinkami gauti 
dotacijų pavidalo Sąjungos finansinę 
paramą pagal šį reglamentą:

a) veiksmai, kuriais kuriamas pagrindinis 
tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] III skyrių, 
įskaitant naujų technologijų ir inovacijų 
diegimą pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] 
39 straipsnį;

a) veiksmai, kuriais kuriamas pagrindinis 
tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] III skyrių, 
įskaitant naujų technologijų ir inovacijų 
diegimą pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės]
39 straipsnį;

aa) veiksmai, kuriais įgyvendinamas visa 
apimantis susisiekimo tinklas pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T 
gairės] II skyrių, kai tokiais veiksmais 
sudaromos palankesnės sąlygos 
tarpvalstybiniams eismo srautams arba 
padedama panaikinti kliūtis, ir kai tokiais 
veiksmais taip pat padedama kurti 
pagrindinį tinklą ir užtikrinama visų ES 
regionų, įskaitant labiausiai nutolusius ir 
atokiausius regionus, sujungimą 
neviršijant viršutinės ribos –5 % 
transporto sektoriui skirto finansinio 
paketo, kaip nurodyta šio reglamento 5 
straipsnyje;
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b) su bendros svarbos projektais susiję 
tyrimai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] 
8 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose;

b) su bendros svarbos projektais susiję 
tyrimai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] 
8 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose;

c) veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti 
bendros svarbos projektus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T 
gairės] 8 straipsnio 1 dalies a ir 
d punktuose;

c) veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti 
bendros svarbos projektus, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T 
gairės] 8 straipsnio 1 dalies a ir 
d punktuose;

d) veiksmai, kuriais remiamos eismo 
valdymo sistemos pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [TEN-T gairės] 
37 straipsnį; 

d) veiksmai, kuriais remiamos eismo 
valdymo sistemos pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [TEN-T gairės] 
37 straipsnį; 

e) veiksmai, kuriais remiamos krovinių 
vežimo paslaugos pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [TEN-T gairės] 
38 straipsnį;

e) veiksmai, kuriais remiamos krovinių 
vežimo paslaugos pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [TEN-T gairės] 
38 straipsnį;

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, modifikuojant esamus riedmenis;

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
geležinkelių transporto keliamą triukšmą, 
taip pat modifikuojant ir modernizuojant
esamus riedmenis;

g) pagalbiniai programos veiksmai. g) pagalbiniai programos veiksmai;

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

Su transportu susiję veiksmai, atliekami 
tarpvalstybinėje atkarpoje ar jos dalyje, yra 
tinkami gauti Sąjungos finansinę paramą, 
jeigu atitinkamos valstybės narės arba 
atitinkamos valstybės narės ir trečiosios 
šalys yra raštu sudariusios susitarimą dėl 
tarptautinės atkarpos užbaigimo. Išimties 
tvarka, jeigu projektas yra būtinas siekiant 
prisijungti prie kaimyninės valstybės narės 
ar trečiosios šalies tinklo, tačiau iš tikrųjų 
siena nekertama, minėto rašytinio 
susitarimo nereikia. 

Su transportu susiję veiksmai, atliekami 
tarpvalstybinėje atkarpoje ar jos dalyje, yra 
tinkami gauti Sąjungos finansinę paramą, 
jeigu atitinkamos valstybės narės arba 
atitinkamos valstybės narės ir trečiosios 
šalys yra raštu sudariusios susitarimą dėl 
tarptautinės atkarpos užbaigimo. Komisija 
suteikia pagalbą sudarant šį susitarimą ir 
kasmet praneša Europos Parlamentui 
apie atvejus, kai susiduriama su 
problemomis, ir apie nesklandumų 
pobūdį. Išimties tvarka, jeigu projektas yra 
būtinas siekiant prisijungti prie kaimyninės 
valstybės narės ar trečiosios šalies tinklo, 
tačiau iš tikrųjų siena nekertama, minėto 
rašytinio susitarimo nereikia. 

Dotacijos projektams, kuriems reikalingas 
lėšas daugiausia skiria naudotojai, 
pirmiausia teikiamos projektui parengti, 
visų pirma viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystei įvertinti.

Dotacijos projektams, kuriems reikalingas 
lėšas daugiausia skiria naudotojai, 
pirmiausia teikiamos projektui, visų pirma 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei 
įvertinti.
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3. Energetikos srityje konkrečios veiksmų, 
kuriais įgyvendinami bendros svarbos 
projektai, tinkamumo gauti finansinių 
priemonių ir dotacijų pavidalo Sąjungos 
finansinę paramą sąlygos nustatytos 
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[Energetikos infrastruktūros gairės] 
15 straipsnyje. 

3. Energetikos srityje konkrečios veiksmų, 
kuriais įgyvendinami bendros svarbos 
projektai, tinkamumo gauti finansinių 
priemonių ir dotacijų pavidalo Sąjungos 
finansinę paramą sąlygos nustatytos 
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[Energetikos infrastruktūros gairės] 
15 straipsnyje. 

4. Telekomunikacijų sektoriuje visi 
veiksmai, kuriais įgyvendinami bendros 
svarbos projektai ir pagalbiniai programos 
veiksmai, nurodyti Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [INFSO gairės] priede, 
yra tinkami pagal šį reglamentą gauti 
dotacijos, pirkimo ir finansinių priemonių 
pavidalo Sąjungos finansinę paramą.

4. Telekomunikacijų sektoriuje visi 
veiksmai, kuriais įgyvendinami bendros 
svarbos projektai ir pagalbiniai programos 
veiksmai, nurodyti Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [INFSO gairės] priede, 
yra tinkami pagal šį reglamentą gauti 
dotacijos, pirkimo ir finansinių priemonių 
pavidalo Sąjungos finansinę paramą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dotacijos pagal šį reglamentą gali būti 
teikiamos bet kuria iš Reglamente (ES) 
Nr. XXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] nurodytų formų.

1. Dotacijos pagal šį reglamentą gali būti 
teikiamos bet kuria iš Reglamente (ES) 
Nr. XXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] nurodytų formų.

Darbo programose turi būti nustatytos 
dotacijų, kurios gali būti naudojamos 
atitinkamiems veiksmams finansuoti, 
formos.

Darbo programose turi būti nustatytos 
dotacijų, kurios gali būti naudojamos 
atitinkamiems veiksmams finansuoti, 
formos.

2. Išlaidos gali būti tinkamos finansuoti 
nuo paraiškos gauti paramą pateikimo 
dienos. [Išlaidos veiksmams, susijusiems 
su projektais, įtrauktais į pirmąją 
daugiametę programą, gali būti tinkamos 
finansuoti nuo 2014 m. sausio 1 d.]

2. Išlaidos gali būti tinkamos finansuoti 
nuo paraiškos gauti paramą pateikimo 
dienos. [Išlaidos veiksmams, susijusiems 
su projektais, įtrauktais į pirmąją 
daugiametę programą, gali būti tinkamos 
finansuoti nuo 2014 m. sausio 1 d.]

3. Tinkamos finansuoti gali būti tik 
valstybėse narėse patirtos išlaidos, išskyrus 
atvejus, kai bendros svarbos projektas 
apima ir trečiųjų šalių teritoriją ir jeigu 
veiksmas yra neišvengiamai būtinas 
konkretaus projekto tikslams pasiekti.

3. Tinkamos finansuoti gali būti tik 
valstybėse narėse patirtos išlaidos, išskyrus 
atvejus, kai bendros svarbos projektas 
apima ir trečiųjų šalių teritoriją ir jeigu 
veiksmas yra neišvengiamai būtinas 
konkretaus projekto tikslams pasiekti.

4. Gali būti tinkamos finansuoti visos 4. Gali būti tinkamos finansuoti visos 
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įrangos ir infrastruktūros išlaidos, kurias 
paramos gavėjas laiko kapitalo išlaidomis.

įrangos ir infrastruktūros išlaidos, kurias 
paramos gavėjas laiko kapitalo išlaidomis.

5. Išlaidos, susijusios su aplinkos apsaugos 
srities tyrimais ir atitiktimi Sąjungos 
teisynui, gali būti tinkamos finansuoti.

5. Išlaidos, susijusios su aplinkos apsaugos 
srities tyrimais ir atitiktimi Sąjungos 
teisynui, gali būti tinkamos finansuoti.

6. Su žemės pirkimu susijusios išlaidos 
nėra tinkamos finansuoti išlaidos.

6. Su neužstatytos žemės pirkimu 
susijusios išlaidos nėra tinkamos finansuoti 
išlaidos.

7. Pridėtinės vertės mokestis nėra
tinkamos finansuoti išlaidos.

7. Nesusigrąžinamas pridėtinės vertės 
mokestis yra tinkamos finansuoti išlaidos.

8. Paramos gavėjų išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės taikomos mutatis 
mutandis įgyvendinimo įstaigų patirtoms 
išlaidoms.

8. Paramos gavėjų išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės taikomos mutatis 
mutandis įgyvendinimo įstaigų patirtoms 
išlaidoms.

8a. Techninė ir administracinė pagalba 
laikoma tinkamomis finansuoti 
išlaidomis.

Pakeitimas 21

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, ETBG, arba viešosios 
ar privačiosios įmonės, arba įstaigos.

Pagrindimas

Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė yra vienintelė ES lygmens priemonė, galinti 
rengti vietos strategijų koncepcijas ir jas kurti, atstovauti vadovaujančiai institucijai vykdant 
sudėtingas programas, kurios apima skirtingus finansavimo šaltinius, ir įgyvendinti projektus 
bei programas. ETBG suteikia galimybę sumažinti administravimo išlaidas ir sudėtingumą, 
suteikdama daugiau pridėtinės vertės tarpvalstybiniais atvejais.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išskyrus Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] XXX straipsnyje nurodytus 
atvejus, pasiūlymai atrenkami paskelbus 
kvietimą teikti pasiūlymus, remiantis 
17 straipsnyje nurodytomis darbo 
programomis.

1. Išskyrus Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] XXX straipsnyje nurodytus 
atvejus, pasiūlymai atrenkami paskelbus 
kvietimą teikti pasiūlymus, remiantis 
17 straipsnyje nurodytomis darbo 
programomis.

2. Transporto sektorius 2. Transporto sektorius
a) dotacijų tyrimams atveju Sąjungos 
finansinė parama negali viršyti 50 % 
tinkamų finansuoti išlaidų;

a) dotacijų tyrimams atveju Sąjungos 
finansinė parama negali viršyti 50 % 
tinkamų finansuoti išlaidų;

b) dotacijų darbams atveju: b) dotacijų darbams atveju:
i) geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
srityje Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 20 % tinkamų finansuoti 
išlaidų; finansavimo norma gali būti 
padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

i) geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
srityje Sąjungos finansinės paramos suma 
sudaro bent 20 %, tačiau negali viršyti 30 
% tinkamų finansuoti išlaidų; finansavimo 
norma padidinama iki 30 % veiksmams, 
kuriais siekiama pašalinti kliūtis; 
finansavimo norma padidinama iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis; 25 % pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę 
skiriamų lėšų skiriama sienos perėjimo 
punktų programoms.

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

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis ir padedant juos modernizuoti, 
ir uostų plėtrai kartu atsižvelgiant į 
nepalankioje geografinėje padėtyje 
esančius regionus, ir veiksmams, kuriais 
remiamos visų transporto rūšių naujos 
technologijos ir inovacijos,
Sąjungos finansinės paramos suma negali 
viršyti 20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

c) dotacijų eismo valdymo sistemoms ir 
paslaugoms atveju:

c) dotacijų eismo valdymo sistemoms ir 
paslaugoms atveju:

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS) Sąjungos finansinės 

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS) ir upių informacijos 
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paramos suma negali viršyti 50 % tinkamų 
finansuoti išlaidų;

sistemoms Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 50 % tinkamų 
finansuoti išlaidų;

ii) eismo valdymo sistemoms, krovinių 
vežimo paslaugoms, saugioms aikštelėms 
pagrindiniame kelių transporto tinkle, taip 
pat jūrų greitkelių plėtros rėmimo 
veiksmams Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

ii) eismo valdymo sistemoms, krovinių 
vežimo paslaugoms, saugioms aikštelėms 
pagrindiniame kelių transporto tinkle, taip 
pat jūrų greitkelių plėtros rėmimo 
veiksmams Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

3. Energetikos sektorius 3. Energetikos sektorius
a) Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 50 % tinkamų finansuoti 
tyrimų ir (arba) darbų išlaidų;

a) Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 50 % tinkamų finansuoti 
tyrimų ir (arba) darbų išlaidų;

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.

4. Telekomunikacijų sektoriuje: 4. Telekomunikacijų sektoriuje:
a) plačiajuosčio ryšio tinklų srities 
veiksmams Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 50 % tinkamų 
finansuoti išlaidų;

a) plačiajuosčio ryšio tinklų srities 
veiksmams Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 50 % tinkamų 
finansuoti išlaidų;

b) bendrųjų paslaugų srities veiksmams 
Sąjungos finansinės paramos suma negali 
viršyti 75 % tinkamų finansuoti išlaidų;

b) bendrųjų paslaugų srities veiksmams 
Sąjungos finansinės paramos suma negali 
viršyti 75 % tinkamų finansuoti išlaidų;

c) pagrindinių paslaugų platformos 
paprastai finansuojamos pirkimu. 
Išimtiniais atvejais jos gali būti 
finansuojamos dotacija, kuria padengiama 
iki 100 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
nepažeidžiant bendro finansavimo 
principo; 

c) pagrindinių paslaugų platformos 
paprastai finansuojamos pirkimu. 
Išimtiniais atvejais jos gali būti 
finansuojamos dotacija, kuria padengiama 
iki 100 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
nepažeidžiant bendro finansavimo 
principo; 

d) pagalbiniams programos veiksmams 
(įskaitant infrastruktūros kartografavimą, 
porinį bendradarbiavimą ir techninę 
pagalbą) Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 75 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

d) pagalbiniams programos veiksmams 
(įskaitant infrastruktūros kartografavimą, 
porinį bendradarbiavimą ir techninę 
pagalbą) Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 75 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

5. Pirmiau nurodytos bendro finansavimo 5. Pirmiau nurodytos bendro finansavimo 
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normos gali būti padidintos iki 
10 procentinių punktų veiksmams, kuriais 
užtikrinama sektorių sinergija, siekiama 
klimato kaitos švelninimo tikslų, didinamas 
atsparumas klimato kaitos poveikiui arba 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas. Ši padidinimo norma 
neturėtų būti taikoma 11 straipsnyje 
nurodytoms bendro finansavimo normoms.

normos gali būti padidintos iki 
10 procentinių punktų veiksmams, kuriais 
užtikrinama sektorių sinergija, siekiama 
klimato kaitos švelninimo tikslų, didinamas 
atsparumas klimato kaitos poveikiui arba 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas. Ši padidinimo norma 
neturėtų būti taikoma 11 straipsnyje 
nurodytoms bendro finansavimo normoms.

6. Pasirinktiems veiksmams teiktinos 
finansinės paramos suma bus 
moduliuojama pagal kiekvieno projekto 
sąnaudų ir naudos analizę, biudžeto išteklių 
prieinamumą ir poreikį kuo labiau didinti 
ES finansavimo sverto efektą.

6. Pasirinktiems veiksmams teiktinos 
finansinės paramos suma bus 
moduliuojama pagal kiekvieno projekto 
sąnaudų ir naudos analizę, biudžeto išteklių 
prieinamumą ir poreikį kuo labiau didinti 
ES finansavimo sverto efektą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl 10 000 000 000 EUR sumos, 
pervedamos iš Sanglaudos fondo 
[Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomos išleisti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis 
tinklas kuriamas tik teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą turinčiose valstybėse 
narėse.

1. Dėl [XXX] EUR sumos, pervedamos iš 
Sanglaudos fondo [Reglamento XXX XX 
straipsnis] ir numatomos išleisti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis 
tinklas kuriamas tik teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą turinčiose valstybėse 
narėse.

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 siekiant tikslo 
pašalinti judumo kliūtis. Tinkamų 
finansuoti projektų atranka vykdoma 
pagal jų tinkamą parengimą, kokybę ir 
papildomą naudą Europos Sąjungai 
atsižvelgiant į šiame reglamente 
nurodytus tikslus ir kriterijus ir iki 
2016 m. gruodžio 31 d. – laikantis 
nacionalinių asignavimų reikalavimų 
pagal Sanglaudos fondo nuostatas. Nuo 
2017 m. sausio 1 d. Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
įgyvendinimui pervestos lėšos, kurios 
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nebuvo skirtos transporto infrastruktūros 
projektui, prieinamos visoms valstybėms 
narėms, turinčioms teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą transporto 
infrastruktūros projektams pagal šio 
reglamento taisykles. Tačiau didžiausias 
įmanomas prioritetas teikiamas 
projektams, kuriais paisoma nacionalinių 
asignavimų pagal Sanglaudos fondo 
sistemą.

3. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, 
10 000 000 000 EUR sumai, pervedamai iš 
Sanglaudos fondo [Reglamento XXX XX 
straipsnis] ir numatomai išleisti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, taikomos tokios 
maksimalios finansavimo normos, kokios 
taikomos Reglamento (ES) Nr. XXX/2012 
[Reglamentas, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas 
(EB)Nr. 1083/2006] 22 straipsnyje ir 
110 straipsnio 3 dalyje nurodytam 
Sanglaudos fondui, o lėšos skiriamos šiems 
veiksmams:

3. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, [XXX] 
EUR sumai, pervedamai iš Sanglaudos 
fondo [Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomai išleisti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, taikomos tokios 
maksimalios finansavimo normos, kokios 
taikomos Reglamento (ES) Nr. XXX/2012 
[Reglamentas, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas 
(EB)Nr. 1083/2006] 22 straipsnyje ir 110 
straipsnio 3 dalyje nurodytam Sanglaudos 
fondui, o lėšos skiriamos šiems 
veiksmams:

a) dotacijoms tyrimams; a) dotacijoms tyrimams;

b) dotacijų darbams atveju: b) dotacijų darbams atveju:
i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams;

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams;

ii) veiksmams, kuriais remiamos 
tarpvalstybinės kelių atkarpos;

ii) veiksmams, kuriais remiamos 
tarpvalstybinės kelių atkarpos;

iii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, įvairiarūšio transporto 
platformų ir uostų plėtrai;

iii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, įvairiarūšio transporto 
platformų ir uostų plėtrai;

c) dotacijų eismo valdymo sistemoms ir 
paslaugoms atveju:

c) dotacijų eismo valdymo sistemoms ir 
paslaugoms atveju:

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS);

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS), upių informacijos 
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paslaugoms (angl. RIS) ir laivų eismo 
stebėsenos ir informacijos sistemoms 
(angl. VTMIS);

ii) eismo valdymo sistemoms. ii) eismo valdymo sistemoms;

iii) jūrų greitkeliams.
Siekiant remti į Sanglaudos fondo 
finansavimą teisę turinčias valstybes 
nares, kurios gali susidurti su 
problemomis kurdamos tinkamai 
parengtus, kokybiškus ir papildomą 
naudą Europos Sąjungai teikiančius 
projektus, Komisija bent kartą per metus 
rengia papildomus kvietimus. Siekiant 
užtikrinti didžiausią įmanomą pervestų 
lėšų įsisavinimą visose valstybėse narėse, 
turinčiose teisę į Sanglaudos fondo 
finansavimą, išskirtinis dėmesys 
skiriamas pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę atliekamiems programos 
rėmimo veiksmams, kurių paskirtis –
stiprinti institucinius gebėjimus ir didinti 
su šio reglamento pirmame priede 
nurodytų projektų rengimu ir 
įgyvendinimu susijusių viešojo 
administravimo institucijų bei viešųjų 
paslaugų veiksmingumą.
3a. Iš Sanglaudos fondo pervedami 
[XXX] EUR sanglaudos šalims 
neįskaičiuojami į 2,5 proc. BVP viršutinės 
ribos nustatymo metodiką.
3b. Sanglaudos fondo lėšos, naudojamos 
transporto sektoriaus projektams 
finansuoti valstybėse narėse, turinčiose 
teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, neįskaičiuojamos į 
Sanglaudos fondo ribų nustatymo 
sistemą.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
1. Finansinių sunkumų patiriančios 
valstybės narės, kurioms taikomos 
Reglamento (ES) Nr.° XXX/XXXX 
(Bendrųjų nuostatų reglamentas) 
22 straipsnio ir 100 straipsnio 3 dalies 
nuostatos, be didesnės (iki 10 proc.) 
bendro finansavimo normos, taip pat 
pagal EITP1, savo pačių prašymu taip pat 
gali naudoti
i) pagal EITP susigrąžintų grynųjų pinigų 
srautų lėšas infrastruktūros projektams 
įgyvendinti;
ii) pagal nacionalinius finansinius 
paketus patikslintų ir (arba) susigrąžintų 
grynųjų pinigų srautų lėšas 
infrastruktūros projektams įgyvendinti;
iii) Komisija turėtų centralizuotai valdyti 
atitinkamas sumas pagal 
konkurencingumo ir augimo programą. 
Tai skatina investuoti į nacionalinius ir 
tarpvalstybinius infrastruktūros projektus, 
taigi ir prisidėti teikiant papildomos 
naudos Europai.
_________________
1Ten pat 3, 11 straipsnio 3 dalis.

Pagrindimas

Finansinių sunkumų patiriančios valstybės narės yra itin priklausomos nuo infrastruktūros, 
nes ji skatina užimtumą ir augimą. 

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įvertinus projekto pažangą, visų pirma c) įvertinus projekto pažangą, visų pirma 
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jeigu smarkiai vėluojama įgyvendinti 
veiksmą.

jeigu smarkiai vėluojama įgyvendinti 
veiksmą dėl tiesioginės paramos gavėjų 
kaltės.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama kurį nors iš šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų 
sprendimų, Komisija ištiria atitinkamą 
atvejį ir informuoja atitinkamus paramos 
gavėjus, kad jie per nustatytą terminą
galėtų pateikti savo pastabas.

4. Prieš priimdama kurį nors iš šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų 
sprendimų, Komisija ištiria atitinkamą 
atvejį ir informuoja atitinkamus paramos 
gavėjus, kad jie per ne trumpesnį kaip 
trijų mėnesių laikotarpį galėtų pateikti 
savo pastabas.

Pagrindimas

Ne trumpesnio kaip 3 mėnesių laikotarpio turėtų pakakti, kad nacionalinės ir vietos valdžios 
institucijos galėtų parengti išsamią analizę ir pateikti tikslingas pastabas apie pateiktą 
projektą prieš EK imantis veiksmų.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Taikant finansines priemones 
siekiama įgyvendinti vieną ar kelis 
konkrečius Sąjungos politikos tikslus, jos 
taikomos nediskriminuojant, turi būti 
nustatytas aiškus jų galutinis terminas, 
jas taikant turi būti laikomasi patikimo 
finansų valdymo principų ir jos turi 
papildyti tradicines priemones, pavyzdžiui, 
subsidijas.

Pagrindimas

Finansinių priemonių naudojimas turėtų būti tinkamai reguliuojamas, be to, siekiant 
sumažinti riziką viešosioms lėšoms ir padidinti sverto poveikį, turėtų būti teikiamos deramos 
garantijos. 
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų, susijusių su transporto ir 
energetikos sektoriais, atveju valstybės 
narės įsipareigoja atlikti veiksmų techninę 
priežiūrą ir finansinę kontrolę, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Komisija, ir 
patvirtina patirtų projektų ar jų dalių 
išlaidų tikrumą ir atitiktį. Valstybės narės 
gali prašyti, kad Komisija dalyvautų 
atliekant patikras vietoje.

Projektų, susijusių su transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų sektoriais, 
atveju valstybės narės įsipareigoja atlikti 
veiksmų techninę priežiūrą ir finansinę 
kontrolę, glaudžiai bendradarbiaudamos su 
Komisija, ir patvirtina patirtų projektų ar jų 
dalių išlaidų tikrumą ir atitiktį. Valstybės 
narės gali prašyti, kad Komisija dalyvautų 
atliekant patikras vietoje.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma telekomunikacijų srityje 
nacionalinės reguliavimo institucijos deda 
visas pastangas, kad užtikrintų reikiamą 
teisinį saugumą ir investavimo sąlygas, 
kurios padėtų įgyvendinti projektus, 
kuriems pagal šį reglamentą skiriama 
Sąjungos finansinė parama.

Telekomunikacijų srityje nacionalinės 
reguliavimo institucijos taip pat deda visas 
pastangas, kad užtikrintų reikiamą teisinį 
saugumą ir investavimo sąlygas, kurios 
padėtų įgyvendinti projektus, kuriems 
pagal šį reglamentą skiriama Sąjungos 
finansinė parama.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį reglamentą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai, taikydama 
sukčiavimo, korupcijos ir visos kitos 
neteisėtos veikos prevencijos priemones, 
atlikdama veiksmingas patikras, o 
nustačiusi pažeidimų, susigrąžindama 

1. Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį reglamentą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai, užtikrindama, kad tos 
pačios rūšies infrastruktūros išlaidos 
skirtingose valstybėse narėse nebūtų 
neproporcingos, atitinkamai atsižvelgiant 
į vietos kainas, taikydama sukčiavimo, 
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neteisėtai išmokėtas sumas, ir jei reikia 
taikydama veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomas sankcijas.

korupcijos ir visos kitos neteisėtos veikos 
prevencijos priemones, atlikdama 
veiksmingas patikras, o nustačiusi 
pažeidimų, susigrąžindama neteisėtai 
išmokėtas sumas, ir jei reikia taikydama 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas.

Pagrindimas

Privaloma kuo labiau užtikrinti, kad, remiantis vietos darbo ir medžiagų kainomis, skirtingose 
valstybėse narėse ES lėšomis finansuojamų infrastruktūros projektų išlaidos būtų vienodos.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda Priemonės 
koordinacinis komitetas. Šis komitetas yra
toks, koks apibrėžtas Reglamente (ES) Nr. 
182/2011.

1. Komisijai padeda Priemonės 
koordinacinis komitetas ir kiekvienam iš 
trijų priemonės sektorių – transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų 
infrastruktūros – įsteigti komitetai. Šie 
komitetai yra tokie, kokie apibrėžti
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komitetas užtikrina 17 straipsnyje 
nurodytų darbo programų horizontalią 
peržiūrą, kad būtų užtikrintas 
suderinamumas, nustatyta ir išnaudota 
sektorių sinergija.

3. Koordinacinis komitetas užtikrina 17 
straipsnyje nurodytų darbo programų 
horizontalią peržiūrą, kad būtų užtikrintas 
suderinamumas, nustatyta ir išnaudota 
sektorių sinergija. Atitinkamų sektorių 
komitetai padeda Komisijai stebėti 
atitinkamų gairių įgyvendinimą ir 
dalyvauja jas persvarstant.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

2. Įgaliojimai priimti 20 straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami trejų metų laikotarpiui nuo ...*.  
Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki trejų metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.
_________________
*OL: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo 
datą.

Pagrindimas

Deleguotieji aktai neturėtų būti svarbesni už teisės aktų leidėjų įgaliojimus, todėl reikėtų 
įtraukti nuostatas, kuriomis suteikiamos galimybės reguliariai stebėti Komisijos 
vykdomuosius įgaliojimus. 

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 20 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 

5. Pagal 20 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
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laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.

laikotarpis pratęsiamas trim mėnesiams.

Pakeitimas 35

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.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I dalies a skirsnio 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Reinė-Tventė / 
Mitelando kanalas–Entschedė–Hengelas-
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Vidaus vandens keliai (angl. IWW): 
Mitelando ir Tventės kanalų sujungimo 
galimybių studija
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies a skirsnio 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Miunsterio / 
Osnabriuko oro uostas (vok. FMO)–
Enschedė–Utrechtas–Amsterdamas / 
Roterdamas–Filikstou–Birmingemas / 
Mančesteris–Liverpulis

Geležinkelis, oro uostas: geležinkelio ir 
Miunsterio / Osnabriuko oro uosto jungtis

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies a skirsnio 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Hengelas / 
Tventė–Enschedė–Utrechtas–Amsterdamas 
/ Roterdamas–Filikstou–Birmingemas / 
Mančesteris–Liverpulis

Geležinkelis: kelių atkarpų 
modernizavimas (Hanoveris–
Osnabriukas–Hengelas / Tventė; ypač 
Mindenas / Zėlcė–Hanoverio ir Tventės 
aplinkkelis)

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies a skirsnio 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
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Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Hanoveris–Vakarų Vokietijos kanalai, 
Mitelando kanalas–Osnabriukas–
Enschedė–Utrechtas–Amsterdamas / 
Roterdamas–Filikstou–Birmingemas / 
Mančesteris–Liverpulis

Iš anksto nustatytos atkarpos: Vakarų 
Vokietijos kanalai, Mittellandkanal, 
Hanoveris–Magdeburgas–Berlynas
Rūšis: Vidaus vandens keliai
Aprašymas / datos: modernizavimas (pvz., 
tiltų pakėlimas, kuriuo sudaromos sąlygos 
trims konteinerių sluoksniams 
praplukdyti), įskaitant jungtis su kitomis 
eismo rūšimis
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