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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. 



PE491.329v01-00 4/17 PA\905630LT.doc

LT

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
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) visuotinis tinklas – Europos masto 
transporto tinklas, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 [TENT-
T gairės] II skyriuje, užtikrinantis 
patekimą į vidaus rinką ir visų Sąjungos 
regionų, įskaitant atokius ir atokiausius 
regionus, sąsają ir taip stiprinantis jų 
tarpusavio ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

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. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas 
jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 

i) pašalinti transporto infrastruktūros ir 
jos jungčių sienos perėjimo punktuose 
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vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę;

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 ir naudojantis kvotomis 
bei nustatant didesnes bendro 
finansavimo normas, kaip nurodyta šio 
reglamento 10 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Pasienio regionai yra nepalankioje padėtyje dėl buvimo nuošalioje vietovėje ir todėl yra itin 
priklausomi nuo ES transporto tinklo jungčių. Didesnės bendro finansavimo normos ir kvotos 
turėtų paskatinti valstybes nares investuoti į infrastruktūros projektus pasienio regionuose, 
suteikiant galimybę patekti į vidaus rinką ir padedant pasiekti didesnę ES regionų sanglaudą. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą tik valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

Or. en

Pagrindimas

Iš Sanglaudos fondo pervedama 10 mlrd. EUR suma skiriama tik sanglaudos šalyse 
vykdomiems infrastruktūros projektams.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės Iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
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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.

finansinio paketo gali būti dengiamos 
išlaidos, susijusios su programai valdyti ir 
jos tikslams pasiekti būtina parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito, vertinimo 
veikla ir administravimo išlaidomis, visų 
pirma su tyrimais, ekspertų susitikimais, 
kiek tos išlaidos susijusios 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.

Or. en

Pagrindimas

Didesnė parama turėtų būti skiriama administracinių gebėjimų stiprinimui, siekiant 
sėkmingai įgyvendinti programas nacionaliniu ir regionų lygmenimis. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vengti lankstumo ir biudžeto perskirstymo tarp EITP sektorių. Transporto 
infrastruktūrai skiriamomis lėšomis, visų pirma 10 mlrd. EUR iš Sanglaudos fondo, turėtų 
būti remiama tik transporto infrastruktūra.
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Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) veiksmai, kuriais įgyvendinamas 
visuotinis 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, 
neviršijant viršutinės ribos –5 % 
transporto sektoriui skirto finansinio 
paketo, kaip nurodyta šio reglamento 
5 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 2 straipsnio 10 a dalies (nauja) pakeitimu.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Nors laivai yra energijos ir anglies dvideginio požiūriu efektyvi transporto rūšis, taip pat 
keliamas klausimas dėl transporto ekologiškumo didinimo nuolat gerinant laivyno 
aplinkosauginį veiksmingumą, kad transportas būtų pažangus bei tvarus ir būtų lengviau 
pereiti prie naujų standartų. 
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paremti projektų rengimą ir įgyvendinimą, visų pirma valstybėse narėse, kuriose 
trūksta tinkamo pasirengimo ir administracinių gebėjimų.

Pakeitimas 11

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.

Or. en

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 papildomos naudos tarpvalstybiniais atvejais.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 
yra 20 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų; finansavimo norma 
padidinama iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma padidinama iki 40 % veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybinėmis 
atkarpomis; 30 % pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę skiriamų 
lėšų skiriamos sienos perėjimo punktų 
programoms. Valstybės narės gaus 
finansavimą kitiems projektams, tik tada, 
kai bus paskelbtas kvietimas teikti 
tarpvalstybinio pobūdžio konkursų 
projektus;

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, uostų bei įvairiarūšio transporto 
platformų plėtrai ir veiksmams, kuriais 
remiamos visų transporto rūšių naujos 
technologijos ir inovacijos, Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybiniai projektai pasienio regionuose dažniausiai baigiami vėliausiai, o daugeliu 
atveju iš viso nebaigiami. Skiriant 30 proc. lėšų, valstybėms narėms ir regionams suteikiamas 
papildomas postūmis daugiausia dėmesio skirti šiems sudėtingiausiems projektams, be to, 
būtų sudarytos sąlygos juos baigti.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Skelbiant tokius 
kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas su tarpvalstybinėmis 
atkarpomis susijusiems projektams, 
kuriais paisoma nacionalinių asignavimų 
pagal Sanglaudos fondo sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Sutampa su 12 pakeitimo pagrindimu.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iš Sanglaudos fondo pervedami 
10 000 000 000 EUR sanglaudos šalims 
neturėtų būti įskaičiuoti į 2,5 proc. BVP 
viršutinės ribos nustatymo metodiką.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Kai projektai yra tinkamai parengti, 
deramos kokybės ir papildomos naudos 
ES pagal atsižvelgiant į šiame reglamente 
nurodytus tikslus ir kriterijus, Komisija 
didžiausiu galimu mastu atrenka tuos 
projektus, kuriais paisoma nacionalinių 
asignavimų pagal Sanglaudos fondo 
sistemą.

Or. en

Pagrindimas

10 mlrd. EUR suma pervedama iš Sanglaudos fondo (pasidalijamojo valdymo fondas) 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei (centralizuoto valdymo priemonė), tačiau ji 
skiriama tik sanglaudos valstybėms narėms, todėl svarbu patikslinti šiuo atveju taikomą 
projektų atrankos procedūrą ir tai, kaip proceso metu bus galima didžiausiu galimu mastu 
paisyti nacionalinių asignavimų.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Siekiant užtikrinti didžiausią įmanomą 
pervestų lėšų įsisavinimą visose valstybėse 
narėse, turinčiose teisę į Sanglaudos 
fondo finansavimą, išskirtinis dėmesys 
bus skiriamas pagal šį reglamentą 
atliekamiems programos rėmimo 
veiksmams, kurių paskirtis – stiprinti 
institucinius gebėjimus ir didinti su EITP
tikslų įgyvendinimo projektų rengimu ir 
įgyvendinimu susijusių viešojo 
administravimo institucijų bei viešųjų 
paslaugų veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas
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10 mlrd. EUR suma pervedama iš Sanglaudos fondo (pasidalijamojo valdymo fondas) 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei (centralizuoto valdymo priemonė), tačiau ji 
skiriama tik sanglaudos valstybėms narėms, todėl svarbu patikslinti šiuo atveju taikomą 
projektų atrankos procedūrą ir tai, kaip proceso metu bus galima didžiausiu galimu mastu 
paisyti nacionalinių asignavimų.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Siekiant paremti teisę į Sanglaudos 
fondo finansavimą turinčias valstybes 
nares, galinčias turėti sunkumų rengiant 
projektus, kurie būtų tinkamai parengti, 
deramos kokybės ir papildomos naudos 
ES, pagal šio reglamento 11 straipsnio 2 
dalį bus rengiami papildomi kvietimai 
teikti pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

10 mlrd. EUR suma pervedama iš Sanglaudos fondo (pasidalijamojo valdymo fondas) 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei (centralizuoto valdymo priemonė), tačiau ji 
skiriama tik sanglaudos valstybėms narėms, todėl svarbu patikslinti šiuo atveju taikomą 
projektų atrankos procedūrą ir tai, kaip proceso metu bus galima didžiausiu galimu mastu 
paisyti nacionalinių asignavimų.

Pakeitimas 18

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, paprašiusios taip pat gali 
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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 kurti daugiau papildomos naudos 
Europai.
_________________
1Ten pat 3, 11 straipsnio 3 dalis.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 19

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.

Or. en

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.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Taikant finansines priemones 
atsižvelgiama į 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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 21

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. 20 straipsnyje nurodytas įgaliojimų 
perdavimas Komisijai suteikiamas 3 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.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 22

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 tas 
laikotarpis pratęsiamas dviems mėnesiams.

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 
laikotarpis pratęsiamas trim mėnesiams.

Or. en

Pakeitimas 23

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 

1. Ne vėliau kaip iki 2016 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 
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prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų. 
Vertinimo ataskaitoje atsižvelgiama į 
vertinimo rezultatus, susijusius su 
ilgalaikiu ankstesnių priemonių poveikiu.

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.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I dalies antros lentelės ketvirtos eilutės pirmas stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vakarų Vokietijos kanalai, 
Mittellandkanal, Hanoveris–Magdeburgas–
Berlynas

Vakarų Vokietijos kanalai, Enschedė,
Dortmundo-Emso kanalas, 
Mittellandkanal, Hanoveris–Magdeburgas–
Berlynas

Or. en

Pagrindimas

Pašalinus šią trūkstamą jungtį, sukuriama daugiarūšė Rytų–Vakarų ašis nuo Amsterdamo iki 
Berlyno, apimanti keletą transporto rūšių, be to, ji yra tinkama aplinkai, nes eismas 
nukreipiamas nuo greitkelių ir geležinkelio bėgių. Keliaudamas iš Roterdamo į Berlyną 
krovininis laivas užtruktų 30 valandų trumpiau.


