
AM\941116LT.doc PE514.690v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Regioninės plėtros komitetas

2011/0274(COD)

24.6.2013

PAKEITIMAI
54 - 64

Pranešimo projektas
Victor Boştinaru
(PE486.124v02-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sanglaudos 
fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))



PE514.690v01-00 2/8 AM\941116LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\941116LT.doc 3/8 PE514.690v01-00

LT

Pakeitimas 54
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad 
Sąjunga turėtų plėtoti ir vykdyti savo 
veiklą, padedančią stiprinti jos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą. Todėl iš 
Sanglaudos fondo turėtų būti teikiama 
finansinė parama projektams aplinkos 
srityje ir transeuropinių tinklų projektams 
transporto infrastruktūros srityje;

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo (SESV) 174 straipsnyje nustatyta, 
kad Sąjunga plėtoja ir vykdo savo veiklą, 
padedančią stiprinti jos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą. Todėl iš 
Sanglaudos fondo, įsteigto pagal šį 
reglamentą, turėtų būti teikiama finansinė 
parama projektams aplinkos srityje ir 
transeuropinių tinklų projektams transporto 
infrastruktūros srityje;

Or. en

Pakeitimas 55
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant paspartinti transporto 
infrastruktūros gerinimą visoje 
Sąjungoje, Sanglaudos fondo lėšomis 
turėtų būti remiami papildomą naudą 
Europai teikiantys transporto 
infrastruktūros projektai, numatyti [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamentu (ES) Nr. […]/2013, kuriuo 
sukuriama Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė (toliau – EITP reglamentas), 
skiriant bendrą XXX EUR sumą. Iš 
Sanglaudos fondo skiriant paramą 
laikomasi Reglamento (ES) Nr. [...]/2013 
[BNR] 84 straipsnio 4 dalimi nustatytų 
taisyklių. Pagal EITP reglamentą 
galimybė gauti paramą turėtų būti 
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suteikta tik toms valstybėms narėms, 
kurios atitinka finansavimui iš 
Sanglaudos fondo gauti keliamus 
reikalavimus, taikant šiam fondui 
nustatytas bendro finansavimo normas;

Or. en

Pakeitimas 56
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) investicijoms, kuriomis siekiama 
mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, gaunamą vykdant veiklą, išvardytą 
2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, 
nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje 
ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 
96/61/EB, I priede, neturėtų būti galima 
skirti paramos iš Sanglaudos fondo, nes 
šios investicijos jau finansuojamos taikant 
tą direktyvą. Ši išimtis neturėtų apriboti 
galimybės skirti Sanglaudos fondo 
paramos veiklai, kuri neišvardyta 
Direktyvos 2003/87/EB I priede, net jeigu 
ją vykdo tie patys ekonominės veiklos 
vykdytojai, pvz., su energijos vartojimu 
efektyvumu susijusioms investicijoms į 
bendrą šilumos ir elektros energijos 
gamybą, centralizuoto šilumos tiekimo 
tinkluose, pažangiam energijos 
paskirstymo, saugojimo ir perdavimo 
sistemoms, priemonėms, kuriomis 
siekiama mažinti oro taršą, ir t. t., net 
jeigu viena iš šios veiklos netiesioginių 
pasekmių yra mažesnis išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
arba jeigu ta veikla yra išvardyta 
nacionaliniame plane, nurodytame 
Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnio 
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1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 57
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) iki valstybėms narėms pateikiant savo 
veiklos programų projektus, turėtų būti 
nustatytas bendras rodiklių rinkinys 
programos įgyvendinimo pažangai vertinti. 
Tuos rodiklius reikėtų papildyti konkrečios 
programos rodikliais;

(7) šiame reglamente turėtų būti nustatytas 
bendras veiklos rodiklių rinkinys bendrai
programų įgyvendinimo pažangai 
Sąjungos lygiu vertinti. Šie rodikliai 
turėtų atitikti investavimo prioritetą ir 
veiksmų, kurie remiami pagal šį 
reglamentą ir atitinkamas Reglamento 
(ES) Nr. [...]/2013 [BNR] nuostatas, rūšį.
Šiuos rodiklius reikėtų papildyti konkrečios 
programos rezultatų rodikliais ir 
atitinkamais atvejais – konkrečios 
programos veiklos rodikliais;

Or. en

Pakeitimas 58
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentu nustatomi Sanglaudos fondo 
uždaviniai ir jo paramos aprėptis 
atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. [ 
]/2012 [BNR] 81 straipsnyje numatytą 
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą.

1. Sanglaudos fondas įsteigiamas siekiant 
stiprinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą skatinant tvarų 
vystymąsi. Reglamentu nustatomi 
Sanglaudos fondo uždaviniai ir jo paramos 
aprėptis atsižvelgiant į Reglamento (ES) 
Nr. [ ]/2013 [BNR] 81 straipsnyje 
numatytą investicijų į ekonomikos augimą 
ir darbo vietų kūrimą tikslą.
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Or. en

Pakeitimas 59
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sanglaudos fondą reglamentuoja 
Reglamentas (ES) Nr. […]/2013 [BNR] ir 
šis reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 60
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Sanglaudos fondo parama transporto 

infrastruktūros projektams, vykdomiems 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 

priemonę
Sanglaudos fondo parama skiriama 
papildomą naudą Europai teikiantys 
transporto infrastruktūros projektai, 
numatyti Reglamentu (ES) Nr. […]/2013 
[kuriuo įsteigiama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė], skiriant 
bendrą XXX EUR sumą pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2013 [BNR] 
[84 straipsnio 4 dalį].

Or. en
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Pakeitimas 61
Victor Boştinaru

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) investicijos į oro uostų infrastruktūrą, 
nebent jos būtų susijusios su aplinkos 
apsauga arba kartu būtų vykdomos 
investicijos, reikalingos siekiant švelninti 
ar mažinti neigiamą investicijų poveikį 
aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 62
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Reglamento (ES) Nr. [...]/2012
[BNR] 16 straipsnį, Sanglaudos fondas 
remia toliau išvardytus investavimo 
prioritetus pagal Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 9 straipsnyje 
nustatytus teminius tikslus:

Pagal Reglamento (ES) Nr. [...]/2013
[BNR] 16 straipsnį, Sanglaudos fondas 
remia toliau išvardytus investavimo 
prioritetus pagal Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2013 [BNR] 9 straipsnyje 
nustatytus teminius tikslus, atsižvelgiant į 
poreikius ir galimybes, aprašytus 
Partnerystės susitarime, nurodytame to 
reglamento 14 straipsnio 1 dalies 
a punkto i papunktyje:

Or. en

Pakeitimas 63
Victor Boştinaru

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

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

ii) skatinant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos 
naudojimą įmonėse;

Or. en

Pakeitimas 64
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. bg

Pagrindimas

Ne tik mažosios ir vidutinės įmonės turėtų būti skatinamos efektyviau vartoti energiją ir 
vartoti atsinaujinančiąją energiją, tačiau taip elgtis reikėtų skatinti ir labai mažas įmones, 
kurios, esant tinkamoms finansinėms aplinkybėms, turi galimybių augti, taip sukurdamos 
naujų užimtumo galimybių, kurios savo ruožtu daro teigiamą poveikį visų pirma mažiau 
išsivysčiusiems regionams.


