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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sanglaudos fondo, 
kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0612/2),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį 
ir 177 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0325/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2012 m. balandžio 
25 d. nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2012 m. gegužės 3 d. nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto, Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Sanglaudos fondo lėšomis turėtų būti 
remiami transporto infrastruktūros 
projektai, numatyti Europos Parlamento 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 
[…]/2012, kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė,1 už 
bendrą XX EUR sumą, kuri turi būti 
naudojama valstybių narių, turinčių teisę 
gauti finansavimą tik iš Sanglaudos 
fondo, ir šiam taikant bendrą finansavimo 
lygį. Projektų atrankos procedūra turėtų 
būti vykdoma atsižvelgiant į Reglamento 
(ES) Nr. […]/2012 [kuriuo nustatoma 
Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė][11] straipsnyje išdėstytus 
tikslus ir kriterijus; vis dėlto iki 2016 m. 
gruodžio 31 d. tinkamų finansuoti 
projektų atranka vykdoma atsižvelgiant į 
nacionalinius asignavimus, perkeltus iš 
Sanglaudos fondo į Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę;
_____________
1 OL L ...

Or. en

Pagrindimas

Lėšų perkėlimas iš Sanglaudos fondo į Europos infrastruktūros tinklų priemonę turi būti 
tiksliai apibrėžtas šiame reglamente, nes jis turi įtakos Sanglaudos fondo nacionaliniams 
asignavimams. Trejų metų laikotarpis, per kurį nacionaliniai asignavimai yra garantuoti, 
būtų reikalingas siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės galėtų parengti projektų sistemą 
naudodamos turimas pagalbos iš Komisijos priemones. Pasibaigus šiam laikotarpiui būtų 
taikomos įprastos taisyklės, numatytos Reglamente dėl Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Sutarties 192 straipsnio 5 dalyje 
numatyta bendro principo, įtvirtinto 
Sutarties 191 straipsnio 2 dalyje, išimtis. 
Todėl turėtų būti kiek įmanoma 
užtikrinta, kad nebūtų padaryta žalos ir 
kad mokėtų teršėjai;
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Or. en

Pagrindimas

Sanglaudos fondo parama turėtų būti išimtinai skirta jo pagrindiniams tikslams pasiekti. 
Todėl pirmiausia turėtų būti užtikrinta, kad nebūtų padaryta žalos kruopščiai taikant visus 
galiojančius taikytinus teisės aktus. Kai žalos negalėtų būti išvengta, turėtų būti taikomas 
principas „teršėjas moka“ ir Sanglaudos fondas, nors ir numatyta Sutartyje, turėtų būti 
naudojamas tik extrema ratio.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Europos Sąjunga ir dauguma 
valstybių narių yra Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos šalys, o kitos 
valstybės narės šiuo metu ją ratifikuoja. 
Įgyvendinant atitinkamus projektus 
svarbu, kad projektų specifikacijose būtų 
atsižvelgta į prieinamumą neįgaliesiems, 
kaip nurodyta minėtos konvencijos 
9 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungai ratifikavus Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, ES finansinę 
paramą gaunantys projektai dar daugiau nei anksčiau turėtų užtikrinti prieinamumą 
neįgaliesiems.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) turėtų būti nustatytos specialiosios 
nuostatos dėl veiklos rūšių, kurias 
Sanglaudos fondas gali remti pagal 
Reglamente (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
nustatytus teminius tikslus. Tuo pat metu 

(5) turėtų būti nustatytos specialiosios 
nuostatos dėl veiklos rūšių, kurias 
Sanglaudos fondas gali remti pagal 
Reglamente (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 
nustatytus teminius tikslus. Tuo pat metu 
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reikėtų aiškiai apibrėžti ir patikslinti į 
Sanglaudos fondo aprėptį nepatenkančias 
išlaidas, įskaitant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos mažinimą
įrenginiuose, kuriems taikoma 2003 m. 
spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/87/EB, nustatanti
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB;

reikėtų aiškiai apibrėžti ir patikslinti į 
Sanglaudos fondo aprėptį nepatenkančias 
išlaidas, įskaitant investicijas, reikalingas 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijai vykdant veiklą, kuriai
taikomas 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, 1 priedas;

Or. en

Pagrindimas

Didelio efektyvumo bendra šilumos ir elektros energijos gamyba ir centralizuotas šildymas ir 
vėsinimas gali būti svarbi priemonė norint pagerinti veiklą siekiant strategijos „Europa 
2020“ tikslų ir sumažinti piliečių išlaidas energijai. Pasiūlyme numatyta paramos išimtis 
turėtų apimti tik tokiais įrenginiais vykdomą deginimo veiklą ir dėl to šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos šaltinį, paliekant galimybę gauti paramą iš Sanglaudos fondo už 
likusius elementus ir skirstymo tinklą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) transporto infrastruktūros projektai, 
numatyti Reglamente (ES) Nr. […]/2012 
[kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė], už 
bendrą XX EUR sumą pagal jame 
nustatytus kriterijus. Iki 2016 m. gruodžio 
31 d. tinkamų finansuoti projektų atranka 
vykdoma atsižvelgiant į nacionalinius 
asignavimus iš Sanglaudos fondo;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos mažinimo įrenginiuose, kuriems
taikoma Direktyva 2003/87/EB;

(b) investicijos, reikalingos sumažinti
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai 
vykdant veiklą, kuriai taikomas
Direktyvos 2003/87/EB 1 priedas; Veiklai, 
vykdomai kaip bandomieji projektai arba 
visiškai naudojant atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius, ši išimtis netaikoma;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) aprūpinimas būstu. (c) aprūpinimas būstu, išskyrus atvejus, kai 
tai susiję su energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių naudojimo skatinimu.

Or. en

Pagrindimas

Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo rėmimas 
gyvenamųjų namų sektoriuje yra ekonomiškai efektyviausias būdas siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, visų pirma susijusių su energijos vartojimo efektyvumu. Tai taip pat 
labai padės sumažinti namų ūkių išlaidas energijai.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) remiant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą viešojoje infrastruktūroje;

iii) remiant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą viešojoje infrastruktūroje ir 
gyvenamųjų namų sektoriuje;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 7 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punkto v a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) remiant didelio efektyvumo bendros 
šilumos ir elektros energijos gamybos ir 
centralizuoto šildymo ir vėsinimo 
skirstymo tinklą;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) saugant ir atkuriant biologinę įvairovę, 
taip pat plėtojant žaliąją infrastruktūrą;

iii) saugant ir atkuriant biologinę įvairovę, 
taip pat plėtojant žaliąją infrastruktūrą ir 
tinklą „Natura 2000“;
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Or. en

Pagrindimas

Tinklas „Natura 2000“ yra prioritetinė priemonė siekiant saugoti ir atkurti biologinę 
įvairovę, kaip nurodyta investicijų prioritete. Didelės apimties tinklo „Natura 2000“ teritorijų 
atkūrimo programos turi didelį potencialą pasitelkiant Sanglaudos fondo paramą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) gerinant miestų aplinką, įskaitant 
apleistų pramoninių sklypų atkūrimą ir oro 
taršos mažinimą;

iv) gerinant miestų ir kaimų aplinką, 
įskaitant apleistų pramoninių sklypų 
atkūrimą ir oro taršos mažinimą;

Or. en

Pagrindimas

Kaimo vietovės neturėtų netekti Sanglaudos fondo paramos.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kuriant aplinką tausojančias ir mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančias 
transporto sistemas, įskaitant tvaraus 
judumo miestuose viešinimą;

ii) kuriant aplinką tausojančias ir mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančias 
transporto sistemas, įskaitant tvaraus ir 
prieinamo visuomenės judumo viešinimą;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 3 pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kuriant visa apimančias, kokybiškas ir 
sąveikias geležinkelių sistemas;

iii) kuriant visa apimančias, kokybiškas, 
prieinamas ir sąveikias geležinkelių 
sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 3 pakeitimo pagrindimą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas dėl Sanglaudos fondo 

Pagal Komisijos pasiūlytą Sanglaudos politikos teisės aktų rinkinį Sanglaudos fondas yra 
naujos Bendros strateginės programos fondų, kurie apims struktūrinius fondus, Sanglaudos 
fondą, Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą, 
dalis. Visiems šiems fondams bus taikomos bendros nuostatos keliose programavimo ir 
finansų valdymo srityse. Be to, dabartiniu programavimo laikotarpiu Sanglaudos fondui, 
ERPF ir ESF ir toliau bus taikomos kitos bendros konkrečios taisyklės, susijusios su 
programavimu, valdymu ir stebėsena. 

Nors Komisija siūlo naują fondų sistemą, Sanglaudos fondo aprėptis ir jam būdingi tikslai, 
palyginti su dabartiniu programavimo laikotarpiu, nėra iš esmės keičiami1.

Savo pasiūlyme dėl reglamento, kuriuo nustatomos bendros nuostatos visiems fondams ir 
kuris pakeis dabartinį bendrąjį reglamentą (BNR), Komisija siūlo skirtingą fondų misijų ir 
tikslų struktūrą, visiems fondams nustatydama investavimo į ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą tikslą, siekiant prisidėti prie Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos. Sanglaudos fondas prisidės prie šio tikslo ir šios misijos remdamas valstybes 
nares, kurių vienam gyventojui tenkančios bendrosios nacionalinės pajamos yra mažesnės 
negu 90 proc. vienam gyventojui tenkančių 27 ES valstybių narių BNP vidurkio. Vis dėlto 
Sanglaudos fondo veiklos aprėptis toliau bus nukreipta į finansinės paramos teikimą aplinkos 
srities projektams ir transeuropiniams transporto infrastruktūros tinklams, kartu užtikrinant 
tinkamą pusiausvyrą ir pagal kiekvienos valstybės narės investicijų ir infrastruktūros 
poreikius (pasiūlymo dėl Reglamento dėl Sanglaudos fondo 2 straipsnis).

Vis dėlto paramos aprėptis šiek tiek pakeista, nes pasiūlymo dėl Reglamento dėl Sanglaudos 
fondo 2 straipsnio 2 dalyje keičiami paramos neskyrimo atvejai, pridedant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos mažinimą įrenginiuose, kuriems taikoma Direktyva 2003/87/EB. 
Nuorodos į skolos palūkanas, žemės pirkimą už sumą, viršijančią 10 proc. visų atitinkamai 
operacijai skirtų reikalavimus atitinkančių išlaidų, susigrąžintiną pridėtinės vertės mokestį, 
šiuo metu pateiktos bendrojo reglamento 3 straipsnio (a), (b) ir (e) punktuose, įtrauktos į 
dabartinio BNR 59 straipsnio 3 dalį, kuri yra bendra nuostata, taikoma visiems BSP fondams.

Viena iš naujovių, palyginti su dabartiniu reglamentu, pateikta pasiūlymo dėl Reglamento dėl 
Sanglaudos fondo 3 straipsnyje, kuriuo pagal paramos sutelkimo pagal sritis principą, kaip 
numatyta BNR 16 straipsnyje, nustatyta, kad Sanglaudos fondo parama taikoma investicijų 
prioritetų sąrašui pagal aprėptį, kaip apibrėžta pirmiau, ir atsižvelgiant į teminius tikslus, kaip 
apibrėžta dabartinio bendrojo reglamento 9 straipsnyje, ir visų pirma:

a) perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos visuose sektoriuose;

                                               
1 Verta pažymėti, kad Komisijos pasiūlymu, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio daugiametė finansinė 
programa, Sanglaudos fondui skiriama 68,7 mlrd. EUR, įskaitant Europos infrastruktūros tinklų priemonei 
skirtus 10 mlrd. EUR. 
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b) prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimą;
c) aplinkosaugą ir tausaus išteklių naudojimo skatinimą;
d) tvaraus transporto skatinimą ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimą; 
taip pat
e) institucinių gebėjimų stiprinimą ir viešojo administravimo veiksmingumo didinimą.

Kiekvienas šių tikslų priskirtas konkrečiam investicijų prioritetų, išvardytų toliau kiekvieno iš 
šių tikslų, pogrupiui.

Dabar yra aiški nuostata remti institucinių gebėjimų stiprinimą, nes manoma, kad tai ypač 
reikalinga Sanglaudos politikos srityje, atsižvelgiant į remtinų projektų dydį ir svarbą1.

Kaip dabartine pereinamojo laikotarpio schema, pateikta bendrojo reglamento 8 straipsnio 
3 dalyje, BNR nustatyta, kad tos valstybės narės, kurios turi teisę 2013 m. gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą, bet kurių nominaliosios vienam gyventojui tenkančios BNP viršija 
90 proc. vienam gyventojui tenkančių 27 ES valstybių narių BNP vidurkio, gauna laikinąją ir 
išimtinę paramą iš Sanglaudos fondo.

Nuostatos dėl sąlygų, pateiktos bendrojo reglamento 4 straipsnyje, dabar yra dabartinio BNR 
dalis (II antraštinė dalis, III ir IV skyriai).

Pasiūlymas dėl Reglamento dėl Sanglaudos fondo, palyginti su šiuo metu galiojančiu 
reglamentu, apima ir naujus aspektus. Siekiant labiau į rezultatus orientuoto proceso tam, kad 
būtų užtikrinta, jog sanglaudos politikos programos būtų orientuotos į rezultatus ir kad fondų 
parama būtų veiksmingai panaudota, kaip ERPF atveju, Komisija nustato bendrus Sanglaudos 
fondo rodiklius (pasiūlymo dėl Reglamento dėl Sanglaudos fondo 4 straipsnis ir priedas), kad 
būtų įvertinta programos įgyvendinimo pažanga siekiant tikslų (BNR 24 straipsnio 3 dalis).

Siūlomi pakeitimai 

Sanglaudos fondo aprėptis (pasiūlymo dėl Reglamento dėl Sanglaudos fondo 2 straipsnis) 
turėtų būti išplėsta, siekiant įtraukti paramą energijos vartojimo efektyvumui ir 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimui gyvenamųjų namų sektoriuje, kaip jau 
numatyta viešojoje infrastruktūroje.

Pagrindinė priežastis yra ta, kad, remiantis naujausiais turimais duomenimis, įskaitant 
Europos Komisijos duomenis, pagal dabartinius skaičius ES galėtų pasiekti tik mažiau nei 
pusę nustatyto tikslo iki 2020 m. 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą. 
Sanglaudos fondo parama tokioms investicijoms būtų ekonomiškai efektyviausias būdas 
pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus.

Be to, tai reikštų didžiulę naudą aplinkai, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvaujančioms 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir dėl to naujų darbo vietų kūrimui, galiausiai, nors tai ne 
mažiau svarbu, piliečiams išlaidų energijai požiūriu. Kartu energijos taupymas ir 

                                               
1 Be to, BNR14 straipsnio e punkto i papunktyje nustatyta, kad Partnerystės susitarime nustatomi susitarimai 
siekiant užtikrinti efektyvų BSP fondų panaudojimą, įskaitant vertinimą, ar reikia stiprinti valdžios institucijų ir, 
jei reikia, naudos gavėjų administracinius gebėjimus.
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atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo didinimas padėtų užtikrinti atitinkamų 
valstybių narių energetinį saugumą.

Tokia priemonė būtų ypač naudinga tiems regionams, kurie dėl skirtingų ERPF ir Sanglaudos 
fondo tinkamumo kriterijų minėtiems tikslams galėtų gauti papildomą finansavimą. 

Komisijos pasiūlymas taip pat neapima „šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
įrenginiuose, patenkančiuose į Direktyvos 2003/87/EB taikymo sritį“ finansavimo. Tokia 
bendra įrenginių, patenkančių į Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, finansavimo išimtis reiškia, kad centralizuoto 
šilumos ir vėsumos tiekimo ir bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiams 
negalės būti skirta jokios ES paramos.

Tokie įrenginiai šiuo metu gali būti finansuojami iš Sanglaudos fondo (taip pat iš ERPF) dėl 
savo labai teigiamo poveikio aplinkai energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių naudojimo ir dėl to šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo bei 
energetinio saugumo požiūriu. Jie vis dar turi dideles plėtros galimybes ir gali turėti didelį 
teigiamą poveikį ES energetikos ir klimato tikslams. 

Atsižvelgiant į centralizuoto šildymo ir vėsinimo ir bendros šilumos ir elektros energijos 
gamybos įrenginių Sanglaudos fondo valstybėse narėse svarbą ir Sanglaudos fondo, remiančio 
su aplinka susijusias investicijas, institucinį tikslą bei perėjimą prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos, minėta paramos išimtis turėtų apimti tik tokiais įrenginiais 
vykdomą deginimo veiklą ir dėl to šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos šaltinį, paliekant 
galimybę gauti paramą iš Sanglaudos fondo už likusius elementus ir skirstymo tinklą.

Centralizuoto šildymo ir vėsinimo ir bendros šilumos ir elektros energijos gamybos 
įrenginiams, kurių galia mažesnė nei 20 MW, nebūtų taikomi jokie paramos apribojimai kaip 
bandomųjų projektų įrenginiams arba įrenginiams, naudojantiems tik atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius.

Komisijos pasiūlymas perkelti 10 mlrd. EUR sumą iš Sanglaudos fondo į Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę, siekiant remti transporto infrastruktūros projektus, turėtų būti 
tiksliai apibrėžtas ir paaiškintas Reglamente dėl Sanglaudos fondo.

Atsižvelgiant į vykstančias derybas dėl daugiametės finansinės programos, tikslią sumą, kuri 
turi būti perkelta į Europos infrastruktūros tinklų priemonę, nustatyti per anksti. Vykdant 
perkėlimą į Komisijos pasiūlytus skaičius gali būti atsižvelgta tik tuo atveju, jei pakaks pagal 
naująją daugiametę finansinę programą Sanglaudos politikai skirtų išteklių.

Tuomet iš Sanglaudos fondo į Europos infrastruktūros tinklų priemonę perkelti pinigai turėtų 
būti naudojami valstybių narių, turinčių teisę gauti Sanglaudos fondo finansavimą, projektams 
finansuoti taikant įprastinę bendrojo finansavimo dalį. Projektų atrankos procesas turėtų būti 
atliktas remiantis BNR ir Europos infrastruktūros tinklų priemonėje nustatytais tikslais ir 
kriterijais. Vis dėlto iki 2016 m. gruodžio 31 d. atrankos procesas turėtų būti vykdomas 
atsižvelgiant į nacionalinius asignavimus iš Sanglaudos fondo.

Tokiu būdu būtų užtikrinta pusiausvyra tarp sveikos valstybių narių konkurencijos pateikiant 



PE486.124v01-00 16/16 PR\897482LT.doc

LT

daug kokybiškų projektų ir būtinybės užtikrinti, kad visos valstybės narės galėtų gauti visą 
joms reikalingą pagalbą rengiant projektų sistemą.

Ketinimas iš Sanglaudos fondo skirti paramą instituciniams gebėjimams ir viešojo 
administravimo bei viešųjų paslaugų veiksmingumui, susijusiems su Sanglaudos fondo 
paramos panaudojimu, stiprinti yra didelė pažanga ir žingsnis į priekį. Vis dėlto reikėtų 
pažymėti, kad tai yra aspektas, kurį reikia plačiai vertinti ir spręsti, visų pirma taikant 
Partnerystės susitarimą, kuris, jei reikia, turėtų apimti veiksmus ir reformas, kurių valstybės 
narės privalo imtis. 

Europos Sąjungai ratifikavus Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, turėtų būti 
užtikrinta, kad visuose ES pinigais remiamuose projektuose būtų paisoma prieinamumo 
kriterijaus. Todėl šis principas turėtų būti įtrauktas į visus atitinkamus Sąjungos teisės aktus, 
įskaitant naująjį Sanglaudos fondo reglamentą, siekiant gerbti neįgaliųjų teises.

Kalbant apie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 192 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą 
principą, pagal kurį Sanglaudos fondas gali būti naudojamas tais atvejais, kai principas 
„teršėjas moka“ negali būti taikomas dėl neproporcingų valstybės narės viešosios institucijos 
išlaidų, tai turėtų būti tik extrema ratio, kad Sanglaudos fondas galėtų būti naudojamas 
išimtinai pagal jo pagrindinius tikslus. Todėl labai svarbu, kad pirmiausia būtų užtikrinta, jog 
nebūtų padaryta žalos visiškai įgyvendinant Poveikio aplinkai vertinimo ir Strateginio 
poveikio aplinkai vertinimo direktyvas ir kad būtų siekiama didžiausio galimo veiksmingumo 
jas persvarstant.


