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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 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

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

– 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 (A7-0000/2013),

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 kitu tekstu;

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad (1) Sutarties dėl Europos Sąjungos 

                                               
1 OL C 191, 2012 6 26, p. 38.
2 OL C 225, 2012 7 27, p. 143.
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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;

veikimo (SESV) 174 straipsnyje nustatyta, 
kad Sąjunga plėtoja ir vykdo 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;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) [data] Reglamentu (ES) Nr. [...]/2012, 
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 [Bendrų nuostatų 
reglamentas, toliau – BNR], nustatytas 
naujas struktūrinių fondų ir Sanglaudos
fondo veiklos pagrindas. Būtina aiškiai 
apibrėžti Sanglaudos fondo tikslus 
atsižvelgiant į naują jo veiklos pagrindą ir į 
Sutartimi nustatytą jo tikslą;

(2) Europos regioninės plėtros fondui 
(ERPF), Europos socialiniam fondui 
(ESF) ir Sanglaudos fondui bendros 
nuostatos išdėstytos [data] Reglamente 
(ES) Nr. [...]/2013, 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 [Bendrų nuostatų 
reglamentas – BNR]. BNR nustatomas 
naujas Europos struktūrinių ir investicijų 
fondų, įskaitant Sanglaudos fondą, veiklos 
pagrindas. Todėl būtina aiškiai apibrėžti 
Sanglaudos fondo tikslus atsižvelgiant į 
naują jo veiklos pagrindą ir į Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo nustatytą jo 
tikslą;

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pasitelkusi Sanglaudos fondą, Sąjunga 
gali prisidėti prie veiksmų, kuriais 
įgyvendinami Sutarties 11 ir 191 
straipsniuose numatyti Sąjungos aplinkos 
politikos tikslai;

(3) pasitelkusi Sanglaudos fondą, Sąjunga 
gali prisidėti prie veiksmų, kuriais 
įgyvendinami SESV 11 ir 191 
straipsniuose numatyti Sąjungos aplinkos 
politikos tikslai, būtent energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių srityse, taip pat į 
transeuropinių tinklų koncepciją 
nepatenkančio transporto sektoriaus, 
geležinkelių, upių ir jūrų transporto, 
įvairiarūšio vežimo sistemų ir jų sąveikos, 
kelių, jūrų ir oro eismo valdymo, 
netaršaus miesto transporto ir viešojo 
transporto srityse.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Sanglaudos fondo lėšomis turėtų būti 
remiami Europos pridėtinės vertės 
transporto infrastruktūros projektai, 
numatyti Reglamente (ES) Nr. […]/2013, 
kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė. Lėšos 
turėtų būti skiriamos atsižvelgiant į 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2013 [BNR] [84 
straipsnio 4 dalį] ir turėtų būti teikiamos 
Sanglaudos fondo valstybėms narėms tik 
pagal šiam fondui taikomas bendro 
finansavimo normas.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) SESV 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, 
jei vis dėlto užteršimas įvyktų, kad mokėtų 
teršėjai;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Europos Sąjunga ir dauguma 
valstybių narių yra prisijungusios prie 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos, o kitose valstybėse narėse 
vyksta jos ratifikavimo procesas. 
Įgyvendinant atitinkamus projektus 
svarbu, kad projektų specifikacijose būtų 
atsižvelgta į prieinamumą neįgaliesiems, 
kaip nurodyta minėtos konvencijos 
9 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) turėtų būti nustatytos konkrečios 
nuostatos dėl veiklos rūšių, kurias 
Sanglaudos fondas gali remti pagal 
Reglamente (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 

(5) turėtų būti nustatytos konkrečios 
nuostatos dėl veiklos rūšių, kurias 
Sanglaudos fondas gali remti pagal 
Reglamente (ES) Nr. [...]/2013 [BNR] 
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nustatytus teminius tikslus. Tuo pat metu 
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;

nustatytus teminius tikslus.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 a) investicijų, kuriomis siekiama 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo 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 
finansuoti teikiant paramą iš Sanglaudos 
fondo, kadangi jau gaunama finansinė 
nauda joms taikant tą direktyvą. Ši išimtis 
neturėtų apriboti galimybės naudoti 
Sanglaudos fondo lėšų veiklai, kuri 
neišvardyta Direktyvos 2003/87/EB I 
priede, finansuoti, net jeigu ją vykdo tie 
patys ekonominės veiklos vykdytojai, 
pavyzdžiui, investicijoms į bendros 
šilumos ir elektros energijos gamybą ir į
energijos vartojimo efektyvumą 
centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose, 
pažangiam elektros energijos 
paskirstymui, saugojimo ir perdavimo 
sistemoms, priemonėms, kuriomis 
siekiama sumažinti oro taršą, ir t. t., net 
jeigu vienas iš šios veiklos netiesioginių 
poveikių yra išmetamo šiltnamio efektą 
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sukeliančių dujų kiekio mažinimas arba 
jeigu ta veikla yra įtraukta į nacionalinį 
planą, nurodytą Direktyvos 2003/87/EB 
10c straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 b) investicijos į būstą, išskyrus 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
naudojimo skatinimą, negali būti 
finansuojamos iš Sanglaudos fondo lėšų, 
kadangi jos nepatenka į Sanglaudos 
fondo paramos teikimo sritį, kaip 
apibrėžta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 c) yra svarbu užtikrinti, kad skatinant 
rizikos valdymo investicijas atsižvelgiama 
į konkrečią riziką regiono, tarpvalstybiniu 
ir tarptautiniu lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 d) turėtų būti užtikrintas Sanglaudos 
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fondo, ETB ir EITP lėšomis remiamų 
intervencijų papildomumas ir sąveika 
siekiant išvengti veiksmų dubliavimo ir 
užtikrinti optimalų skirtingų rūšių 
infrastruktūros sujungimą vietos, 
regioniniu bei nacionaliniu lygmeniu ir 
visoje Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant atsižvelgti į specialius 
Sanglaudos fondo poreikius ir į strategiją 
„Europa 2020“, pagal kurią sanglaudos 
politika turėtų remti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą, būtina nustatyti 
investavimo prioritetus pagal Reglamente 
(ES) Nr. [...]/2012 [BNR] nustatytas 
teminių tikslų sritis;

(6) siekiant atsižvelgti į specialius 
Sanglaudos fondo poreikius ir į strategiją 
„Europa 2020“, pagal kurią sanglaudos 
politika turėtų remti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą, būtina nustatyti 
investavimo prioritetus pagal Reglamente 
(ES) Nr. [...]/2013 [BNR] nustatytas 
teminių tikslų sritis; Šiuose investavimo 
prioritetuose turėtų būti išdėstomi išsamūs 
tikslai, kurie nėra tarpusavyje 
nesuderinami, prie kurių įgyvendinimo 
prisideda Sanglaudos fondas. Be to, šiais 
investavimo prioritetais reikėtų remtis 
apibrėžiant konkrečius veiklos programų 
tikslus, kuriais atsižvelgiama į programos 
teritorijos poreikius ir ypatybes.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šiuo reglamentu pakeičiamas
2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantis 
Sanglaudos fondą ir panaikinantis
Reglamentą (EB) Nr. 1164/94. Siekiant 

(8) šiuo reglamentu pakeičiamas 2006 m.
liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1084/2006, įsteigiantis Sanglaudos fondą. 
Todėl reikia panaikinti minėtą 
reglamentą. Tačiau šis reglamentas 
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aiškumo, Reglamentas (EB) 
Nr. 1084/2006 turėtų būti panaikintas.

neturėtų turėti poveikio paramos, kurią 
Komisija patvirtino remdamasi 
Reglamentu (EB) Nr. 1084/2006 arba 
kitais teisės aktais, kurie 2013 m. gruodžio 
31 d. taikomi tai paramai ir kurie toliau 
turėtų būti taikomi tai paramai arba 
susijusiems projektams iki jų galiojimo 
pabaigos, tolesniam teikimui arba 
keitimui. Todėl pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1084/2006 pateiktos arba patvirtintos 
paraiškos dėl paramos gavimo turėtų ir 
toliau galioti.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8 a) kadangi ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslų valstybės 
narės negali deramai pasiekti dėl įvairių 
regionų išsivystymo lygio skirtumų, 
nepalankiausias sąlygas turinčių regionų 
atsilikimo ir valstybių narių bei regionų 
finansinių išteklių ribotumo ir kadangi tų 
tikslų būtų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, Sąjunga, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo, gali patvirtinti 
priemones. Pagal pirmiau minėtame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiame reglamente nenumatoma 
niekas, kas nėra būtina šiems tikslams 
pasiekti.

Or. en
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Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b a) papildomą naudą Europai teikiantys 
transporto infrastruktūros projektai, 
numatyti Reglamente (ES) Nr. […]/2012 
[kuriuo nustatoma Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė], už 
bendrą XX EUR sumą pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] [84 
straipsnio 4 dalį];

Or. enPagrindimas

Vykstant trišaliam dialogui trys institucijos susitarė dėl šio pakeitimo esmės, bet nusprendė, 
kad jis turėtų būti įtrauktas kaip 2a straipsnis (naujas), pakeitimo tekstą vėliau pateiks 
Komisija.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atominių elektrinių eksploatavimo 
nutraukimas;

a) atominių elektrinių eksploatavimo 
nutraukimas ir statybos;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) investicijos, reikalingos sumažinti
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 
vykdant veiklą, kuriai taikomas 
Direktyvos 2003/87/EB 1 priedas;
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Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) aprūpinimas būstu. c) aprūpinimas būstu, nebent būtų 
skatinamas energijos vartojimo 
efektyvumas ir atsinaujinančių šaltinių 
energijos naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tabako ir tabako gaminių gamyba, 
perdirbimas ir prekyba;

Or. en

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) sunkumų patiriančios įmonės, kaip 
apibrėžta Sąjungos valstybės pagalbos 
taisyklėse;

Or. en
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Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) investicijos į oro uostų infrastruktūrą, 
kitą nei ta, kuri yra susijusi su aplinkos 
apsauga.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 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 potencialą, aprašytus 
Partnerystės susitarime, nurodytame šio 
reglamento 14 straipsnio 1 dalies a ir i 
punktuose:

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) perėjimo prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos visuose 
sektoriuose rėmimą šiomis priemonėmis:

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skatinant atsinaujinančiųjų energijos
išteklių gamybą ir paskirstymą;

i) skatinant energijos, gaunamos iš
atsinaujinančiųjų išteklių, gamybą ir 
paskirstymą;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 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, visų pirma MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 26

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, pažangų energijos valdymą ir 
atsinaujinančiosios energijos vartojimą 
viešojoje infrastruktūroje, įskaitant 
viešuosius pastatus ir būsto sektorių;

Or. en
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) plėtojant žemosios įtampos 
pažangiąsias skirstomąsias sistemas;

iv) plėtojant ir įdiegiant žemosios ir 
vidutinės įtampos pažangiąsias 
skirstomąsias sistemas;

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant anglies dioksido kiekio
mažinimo miestuose strategijas;

v) skatinant mažo anglies dioksido kiekio
technologijų strategijas visų rūšių 
teritorijoms, visų pirma miesto vietovėms, 
įskaitant tvaraus, įvairių rūšių judumo
miestuose ir su švelninimu susijusių 
prisitaikymo priemonių skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) skatinant didelio efektyvumo bendros 
šilumos ir elektros energijos gamybą, 
grindžiamą naudingosios šilumos 
paklausa;

Or. en
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinimą prisitaikyti prie klimato 
kaitos, gerinti rizikos prevenciją ir 
administravimą:

b) skatinimą prisitaikyti prie klimato 
kaitos, gerinti rizikos prevenciją ir 
administravimą šiomis priemonėmis:

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) remiant specialias investicijas, skirtas 
prisitaikyti prie klimato kaitos;

i) remiant investicijas, skirtas prisitaikyti 
prie klimato kaitos, įskaitant 
ekosistemomis grindžiamus būdus;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) aplinkos apsaugą ir išteklių 
veiksmingumo skatinimą:

c) aplinkos apsaugą ir išteklių 
veiksmingumo skatinimą šiomis 
priemonėmis:

Or. en
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) patenkinant didelį investicijų į atliekų 
sektorių poreikį, kad būtų įvykdyti 
Sąjungos aplinkos srities acquis
reikalavimai;

i) investuojant į atliekų sektorių, kad būtų 
įvykdyti Sąjungos aplinkos srities acquis
reikalavimai ir patenkinti valstybių narių 
nurodyti poreikiai, susiję su 
investicijomis, viršijančiomis tuos 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) patenkinant didelį investicijų į vandens 
sektorių poreikį, kad būtų įvykdyti 
Sąjungos aplinkos srities acquis 
reikalavimai;

ii) investuojant į vandens sektorių, kad 
būtų įvykdyti Sąjungos aplinkos srities 
acquis reikalavimai ir patenkinti valstybių 
narių nurodyti poreikiai, susiję su 
investicijomis, viršijančiomis tuos 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 35

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,
saugant dirvožemį bei atkuriant ir 
skatinant ekosistemų funkcijas, taip pat 
per „Natura 2000“ ir ekologiškas 
infrastruktūras;
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Or. en

Pakeitimas 36

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) imantis veiksmų, kuriais siekiama
miestų aplinkos gerinimo, miestų 
atgaivinimo, apleistų pramoninių sklypų
(įskaitant pertvarkomas teritorijas) 
atkūrimo ir nukenksminimo, oro taršos
mažinimo ir triukšmo mažinimo 
priemonių skatinimo;

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvaraus transporto skatinimą ir kliūčių
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 
šalinimą:

d) tvaraus transporto skatinimą ir silpnųjų 
vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros 
dalyse šalinimą šiomis priemonėmis:

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) remiant įvairiarūšę bendrą Europos 
transporto erdvę, investuojant į 
transeuropinius transporto tinklus;

i) remiant įvairiarūšę bendrą Europos 
transporto erdvę, investuojant į 
transeuropinius transporto tinklus (TEN-
T);
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Or. en

Pakeitimas 39

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 ir gerinant aplinką tausojančias
(taip pat nedaug triukšmo skleidžiančias)
ir mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančias transporto sistemas, įskaitant
vidaus vandenų kelius ir jūrų transportą, 
uostus, daugiarūšes jungtis ir oro uostų 
infrastruktūrą, siekiant skatinti tvarų 
regiono ir vietos judumą;

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) kuriant ir atkuriant visa apimančias, 
kokybiškas ir sąveikias geležinkelių 
sistemas ir skatinant triukšmo mažinimo 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei reikia, taikomi šio reglamento priede 1. Šio reglamento priede nustatyti bendri 
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pagal Reglamento (ES) Nr. [...]/2012
[BNR] 24 straipsnio 3 dalį nustatyti bendri 
rodikliai. Bendrų rodiklių atskaita 
pradedama nuo nulio, o 2022 m. 
nustatomos jų kaupiamosios siektinos 
vertės.

produkto rodikliai, konkrečios programos 
rezultatų rodikliai ir, jei reikia, konkrečios 
programos produkto rodikliai taikomi 
pagal Reglamento (ES) Nr. [...]/2013
[BNR] 24 straipsnio 3 dalį ir 87 straipsnio 
2 dalies b punkto ii bei iv papunkčius.

2. Konkrečios programos išdirbio rodiklių 
atskaita pradedama nuo nulio, o 2022 m. 
nustatomos jų kaupiamosios siektinos 
vertės.

2. Bendriems ir konkrečios programos
produkto rodikliams nustatomas nulinis 
atskaitos taškas. 2022 metams nustatomos 
šių rodiklių kaupiamosios kiekybinės
siektinos vertės.

3. Konkrečios programos rezultatų rodiklių 
atskaita pradedama nuo naujausių esamų 
duomenų, o 2022 m. nustatomos jų 
siektinos vertės, bet jas galima išreikšti 
kiekybiškai arba kokybiškai.

3. Konkrečios programos rezultatų
rodikliams, susijusiems su investavimo 
prioritetais, atskaitos taškas pasirenkamas 
remiantis naujausiais esamais 
duomenimis, o tikslai nustatomi 
2022 metams. Tikslus galima išreikšti 
kiekybiškai arba kokybiškai.

3a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus atsižvelgiant 
į 5a straipsnį, pakeisti bendrų produkto 
rodiklių sąrašą, pateiktą šio reglamento 
priede, siekiant pakoreguoti ir, kur 
pagrįsta, užtikrinti veiksmingą programos 
įgyvendinimo pažangos vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1084/2006 
pateiktos paraiškos skirti paramą ir toliau 
galioja.

2. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1084/2006 
pateiktos arba patvirtintos paraiškos skirti 
paramą ir toliau galioja.

Or. en
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a straipsnis
Naudojimasis įgaliojimais

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.
2. Įgaliojimai priimti 4 straipsnio 3a 
dalyje nurodytus deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d.
3. Europos Parlamentas ir Taryba gali bet 
kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 
3a dalyje nurodytus įgaliojimus. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
taikomų deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį 
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 4 straipsnio 3a dalį priimtas 
deleguotasis teisės aktas įsigalioja tik jei 
per du mėnesius nuo pranešimo apie jį 
Europos Parlamentui ir Tarybai nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepateikia prieštaravimų arba jei dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad jie neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiais.

Or. en
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 1084/2006 
panaikinamas.

Nedarant poveikio 5 straipsnyje 
išdėstytoms nuostatoms, Reglamentas 
(EB) Nr. 1084/2006 panaikinamas nuo 
2014 m. sausio 1 d.

Nuorodos į panaikintąjį reglamentą 
laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

Nuorodos į panaikintą reglamentą 
aiškinamos kaip nuorodos į šį reglamentą 
ir skaitomos pagal X priede pateiktą 
atitikties lentelę.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamentas ir Taryba iki 2022 m. 
gruodžio 31 d. peržiūri šį reglamentą 
Sutarties 177 straipsnyje nustatyta tvarka.

Europos Parlamentas ir Taryba ne vėliau 
kaip 2020 m. gruodžio 31 d. peržiūri šį 
reglamentą Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 177 straipsnyje 
nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo pirmos antraštės pirma paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS
Kietosios atliekos Tonos Papildomi atliekų 

perdirbimo pajėgumai
Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS
Kietosios atliekos Tonos/metai Papildomi atliekų 



PR\937299LT.doc 25/32 PE486.124v02-00

LT

perdirbimo pajėgumai

Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo pirmos antraštės antros paantraštės antra eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS

m3 Numatomas mažesnis 
nuotėkis vandens 
skirstymo tinkle

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS

Išbraukta. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo pirmos antraštės ketvirtos paantraštės antra eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS
Rizikos prevencija ir valdymas Asmenys Gyventojai, kuriems yra 

naudingos miškų 
priešgaisrinės apsaugos ir 
kitos apsaugos priemonės

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS
Rizikos prevencija ir valdymas Asmenys Gyventojai, kurie naudojasi 

apsaugos nuo miškų gaisrų 
priemonėmis

Or. en

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo pirmos antraštės šešta paantraštė
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Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS
Dirvožemio sandarinimas Hektarai Dėl vystymosi atsiradę 

dirvožemio sandarinimo 
pokyčiai

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS

Išbraukta. Išbraukta. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo pirmos antraštės septinta paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS

Gamta ir biologinė įvairovė Hektarai Geresnės apsaugos būklės 
buveinių plotas

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS

Gamta ir biologinė įvairovė Hektarai Buveinių, remiamų 
siekiant užtikrinti geresnę
apsaugos būklę, plotas

Or. en

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo antros antraštės trečia paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimas

ekvivalento 
tonos

Numatytas mažesnis 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis 
CO2 ekvivalentais

Pakeitimas
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VIENETAS PAVADINIMAS
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimas

ekvivalento 
tonos

Numatytas mažesnis 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis

Or. en

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo trečios antraštės trečia paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS
Miestų transportas Keleivių 

skaičius
Daugiau keleivių, 
besinaudojančių remiama 
miesto transporto paslauga

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS

Miestų transportas Kilometrai Bendras naujų arba 
pagerintų tramvajų ir 
metro linijų ilgis

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo trečios antraštės ketvirta paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS

Vidaus vandens keliai Tonkilometri
ai

Daugiau krovinių 
gabenama geresniais 
vandens keliais

Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS
Vidaus vandens keliai Kilometrai Bendras pagerintų arba 

parengtų naudoti vidaus 
vandenų kelių ilgis

Or. en
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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 keičiami.

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 BNR 9 straipsnyje, ir visų pirma:

(a) perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos 
visuose sektoriuose rėmimas;
(b) prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas;
(c) aplinkos apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;
(d) tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 
šalinimas; taip pat
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(e) institucinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo veiksmingumo didinimas.

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 svarbą.

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, paramą iš 
Sanglaudos fondo gauna pereinamojo laikotarpio arba specialiomis sąlygomis.

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 kitus 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).

Trišalio dialogo rezultatai

Trišalis dialogas Sanglaudos fondo klausimais buvo vykdomas kiek galima labiau laikantis 
derybų pozicijos, dėl kurios 2012 m. liepos 12 d. buvo balsuota regioninės plėtros komitete. 
Gauti rezultatai yra tikrai geri, kadangi buvo įmanoma išlaikyti daugeliu Parlamento 
pakeitimų, ypač svarbiausių iš jų, nubrėžtą kryptį.

Taip pat buvo siekiama gero koordinavimo ir sinergijos su kitais teisės aktais, tai ypač 
pasakytina apie ERPF, kai dėl dedamų pastangų tapo įmanoma suderinti atitinkamus 
investavimo prioritetus, tokiu būdu naudos gavėjams užtikrinant paprastesnes taisykles ir 
lengvesnį interpretavimą.

Sanglaudos fondo aprėptis (pasiūlymo dėl Reglamento dėl Sanglaudos fondo 2 straipsnis) 
laikantis įgaliojimų buvo išplėsta, siekiant įtraukti paramą energijos vartojimo efektyvumui ir 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimui gyvenamųjų namų sektoriuje (kai tai jau yra 
numatyta viešosiose infrastruktūrose ir įmonėse) ir sudaryti sąlygas į investavimo prioritetus 
įtraukti paramą, teikiamą didelio veiksmingumo centralizuotam šilumos tiekimui ir bendrai 
elektros ir šilumos gamybai.

Pagrindinė priežastis yra ta, kad, remiantis naujausiais turimais duomenimis, įskaitant 
Europos Komisijos duomenis, pagal dabartines tendencijas ES galėtų pasiekti tik mažiau nei 
pusę nustatyto tikslo – iki 2020 m. 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą. 
Sanglaudos fondo parama energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinančios energijos 
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naudojimui privačiuose būstuose būtų ekonomiškai efektyviausias būdas pasiekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslus.

Panašus pastebėjimas gali būti padarytas ir apie didelio veiksmingumo centralizuotą šilumos 
tiekimą ir bendrą elektros ir šilumos gamybą atsižvelgiant į jų svarbą Sanglaudos fondo 
valstybėse narėse, jų dideles plėtros galimybes ir labai teigiamą poveikį aplinkai, kuris gali 
būti padarytas padidinus energijos vartojimo efektyvumą ir pagerinus atsinaujinančių 
energijos šaltinių panaudojimą, tokiu būdu palankiai paveikiant išmetamų dujų kiekio 
mažinimą ir energetinį saugumą.

Nepaisant pradinio Tarybos ir Komisijos pasipriešinimo ir toliau palikta galioti nuoroda, 
susijusi su parama, kurią Sanglaudos fondas gali suteikti Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės transporto infrastruktūros projektams sanglaudos valstybėse narėse. Tai buvo 
padaryta turint mintyje, kad, jeigu Sanglaudos fondo lėšos yra tikrai pervedamos, tai negali 
būti padaryta be nuorodos šiame reglamente, nors ir BNR 84 straipsnyje dar turėtų būti 
nustatytos dabartinės pervedimą reglamentuojančios taisyklės. Privaloma pabrėžti, kad šis 
klausimas priklauso nuo derybų dėl BNR ir DFP galutinių rezultatų, susijusių tiek su 
pervedimo įgyvendinamumu, tiek su faktinėmis pervestinomis sumomis.

Siekiant suderinimo su ERPF reglamentu buvo nuspręsta Sanglaudos fondo reglamente taip 
pat aiškiai nurodyti, kad lėšos neskiriamos tabako ir tabako gaminių gamybai, perdirbimui ir 
prekybai bei sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Sąjungos valstybės pagalbos 
taisyklėse.

Dar kartą laikantis Parlamento reikalavimų labai svarbus pokytis yra susijęs su tuo, kad 
įmonėms turėtų būti sudaryta galimybė gauti lėšų, skirtų efektyvaus energijos vartojimui ir 
atsinaujinančios energijos projektams finansuoti, kadangi buvo pasiektas susitarimas suteikti 
galimybę gauti lėšų ir MVĮ kategorijai nepriklausančioms įmonėms.

Kalbant apie investavimo prioritetus (3 straipsnis) ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas 
aplinkos apsaugos klausimams. Be to, kad lėšos skirtos energijos vartojimo efektyvumui, 
atsinaujinančiai energijai gyvenamųjų namų sektoriuje ir centralizuoto šildymo tiekimui bei 
bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai, buvo pasiektas ir svarbus susitarimas atliekų ir 
vandens sektoriuose, turint omenyje, kad investuojant į šiuos sektorius bus įmanoma ne tik 
įvykdyti Sąjungos aplinkos srities acquis reikalavimus, bet ir įgyvendinti kitus veiksmus bei 
patenkinti valstybių narių nurodytus poreikius.
Šio metodo rezultatas – „Natura 2000“ ir aplinką tausojančių transporto priemonių 
finansavimas.

Nuodugniai diskutuota makroekonominių sąlygų klausimu ir galiausiai buvo priimtas 
susitarimas bet kokį sprendimą šia tema priimti per derybas dėl BNR, kadangi šios derybos 
yra geriausia vieta išspręsti problemą remiantis bendresniu požiūriu.

Galiausiai, keletą kartų su kitų reglamentų derybų grupe buvo apsvarstyti bendri rodikliai 
siekiant surasti bendrą ERPF, ETB ir Sanglaudos fondui tinkamą sprendimą. Galutiniu 
Tarybos ir Komisijos susitarimu numatoma sudaryti tarpinstitucinį trijų institucijų susitarimą 
siekiant užtikrinti, kad pirminis Komisijos pasiūlymas dėl priedų, pateiktas po ilgų 
konsultacijų su ekspertais, liktų nepakeistas . Jei reikės, ateityje bus galima atlikti bet kokius 
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pakeitimus taikant deleguotuosius aktus.


