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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas

Šiame pasiūlyme išdėstytos bendrosios nuostatos, kurios taikomos visoms pagal Bendrą 
strateginę programą 2014–2020 m. laikotarpiu numatytoms struktūrinėms priemonėms, 
įskaitant tokius bendruosius paramos principus, kaip partnerystė, daugiapakopis valdymas, 
lyčių lygybė, tvarus vystymasis ir taikomų ES ir nacionalinių teisės nuostatų laikymasis. Į 
pasiūlymą įtrauktas pagal strategiją „Europa 2020“ nustatytų bendrų teminių tikslų sąrašas, 
taip pat nuostatos dėl Sąjungos lygmens Bendros strateginės programos ir partnerystės 
sutarčių nuostatos. Be to, remiantis juo siekiama stiprinti į veiklos rezultatus orientuotą 
Sąjungos politikos įgyvendinimą ir sukurti bendrą strategiją, kuri apimtų nuostatas, susijusias 
su sąlygomis ir veiklos rezultatų peržiūra, taip pat stebėsenos, atskaitomybės ir vertinimo 
tvarką. Pagaliau į jį įtrauktos specialios nuostatos dėl Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Sanglaudos fondo, pirmiausia susijusios su 
sanglaudos politikos uždaviniais ir tikslais, finansine programa, konkrečia programavimo ir 
ataskaitų teikimo tvarka, didelės apimties projektais, kontrolės sistemomis ir finansų 
valdymu.

Siekiant, kad vadovaujantis Europos prioritetais ir stiprinant strateginio programavimo 
procesą būtų užtikrintas kuo didesnis politikos poveikis, remiantis pasiūlymu norima, kad į 
sąrašą įtraukti teminiai tikslai, apibrėžti strategijoje „Europa 2020“, virstų svarbiausiais 
ERPF, Sanglaudos fondo, ESF ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo veiksmais.
Atsižvelgiant į tai, pagal pasiūlymą siekiama tobulinti senus ir pradėti taikyti naujus 
sprendimus, įskaitant ex ante sąlygas, veiklos lėšų rezervo priemonę, fondams taikomų 
makrofiskalinių sąlygų taisyklių stiprinimą ir jų derinimą pagal naujojo Stabilumo ir augimo 
pakto nuostatas, nacionalinio akreditavimo sistemos parengimą siekiant užtikrinti patikimą 
finansų valdymą valstybėse narėse, valdymo patikinimo deklaracijos ir metinio sąskaitų 
tvirtinimo taikymą ir pagaliau nemažiau svarbų į rezultatus orientuotą programavimo procesą 
ir paramą taikant naujoviškas finansines priemones.

Nuomonės referento nuomonė

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui, tačiau skatina ES struktūrines priemones 
labiau susieti su strategijos „Europa 2020“ tikslais, ypač kai tai susiję su finansavimo 
prioritetais. Be to, nepaprastai svarbu užtikrinti, kad šie reglamentai būtų suderinti su 
reglamentais dėl transeuropinių transporto tinklų (TEN-T) ir dėl Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės (EITP).

Jis remia vadovavimąsi požiūriu, pagal kurį būtų orientuojamasi į rezultatus, ir pritaria, kad 
pereinant prie tvaresnio ir veiksmingesnio transporto ir judumo, taip pat siekiant užtikrinti 
saugumą, mažinti triukšmą, vadovautis aplinkos apsaugos teisės aktais ir saugoti klimatą ir 
biologinę įvairovę būtų labiau remiamasi (ex ante) sąlygomis.

Transporto sektorius atsakingas už maždaug 24 proc. viso išmetamo CO2 kiekio ir nuo 
1990 m. šis rodiklis padidėjo 34 proc. Žinant, kiek užtrunka stambių infrastruktūros projektų 
parengimas ir įgyvendinimas, svarbu atsižvelgti į tai, kad per ateinančius metus sukauptos 
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investicijos lems transporto ir judumo pobūdį ateinančiais dešimtmečiais. Siekiant užtikrinti, 
kad būsimųjų kartų ES piliečių gyvenimas atitiktų kokybės standartus, įgyvendinant Europos 
projektus turėtų būti remiamos tvaraus transporto rūšys ir ypač daug dėmesio skiriama 
judumo grandinėms, kurias taikant būtų derinama ėjimas pėsčiomis, važiavimas dviračiu, 
dalijimasis vienu automobiliu, susitarimas pavežti ir viešasis transportas ir užtikrinamas 
pakankamas lankstumas, kad į jas būtų galima įtraukti naujus judumo sprendimus.

Kadangi Sanglaudos fondas ir ERPF yra pagrindiniai ES transporto finansavimo šaltiniai, 
labai svarbu pakeisti pagal juos atitinkamai numatytus ES finansavimo prioritetus ir daugiau 
dėmesio skirti investicijoms į pažangų ir tvarų judumą, kad ateityje būtų išvengta bet kokių 
susijusių išorės išlaidų ar jos bent būtų apribotos. Taip sumažėtų ir našta būsimiesiems 
regionų, valstybių narių ir ES biudžetams. Europa nebegali sau leisti remti labai brangių ir 
ilga trunkančių didelio masto projektų. Užuot galvojusi apie mastą, ES turėtų pradėti galvoti 
apie pažangą.

Šiuo požiūriu lemiamas Europos pridėtinės vertės vaidmuo ir nuomonės referentas yra 
įsitikinęs, kad dėmesys teikiant struktūrinę paramą turėtų būti skiriamas transporto 
įvairiarūšiškumui stiprinti ir kliūtims šalinti, trūkstamoms tarpvalstybinėms jungtims 
užtikrinti, taip pat pasirūpinti, kad būtų visapusiškai laikomasi teisės aktų, susijusių su 
saugumu ir aplinkos apsauga, klimatu ir biologine įvairove. Šiuo tikslu būtina atlikti geresnius 
poveikio aplinkai vertinimus ir nustatyti aiškius ex ante kriterijus, kad būtų užtikrintos 
paskatos paramos gavėjams ir jie permąstytų savo įgyvendinamą politiką nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis.

Šią nuomonę atspindi toliau pateikti pakeitimai.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad, 
norėdama sustiprinti savo ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 
siekia mažinti įvairių regionų plėtros lygio 
skirtumus, nepalankiausias sąlygas turinčių 
regionų arba salų, ypač kaimo vietovių, 
pramonės pereinamojo laikotarpio vietovių 
bei didelių ir nuolatinių gamtinių arba 

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad, 
norėdama sustiprinti savo ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, Sąjunga 
siekia mažinti įvairių regionų plėtros lygio 
skirtumus ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių regionų atsilikimą. Iš šių regionų 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas
kaimo vietovėms, pramonės pereinamojo 
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demografinių trūkumų turinčių vietovių,
atsilikimą. Sutarties 175 straipsnyje 
nurodyta, kad šių tikslų Sąjunga siekia 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo Orientavimo skyriaus, 
Europos socialinio fondo, Europos 
regioninės plėtros fondo ir Europos 
investicijų banko veiksmais ir kitomis 
priemonėmis;

laikotarpio vietovėms bei didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turinčioms vietovėms, pvz.,
saloms, pasienio ir kalnų vietovėms. 
Sutarties 175 straipsnyje nurodyta, kad šių 
tikslų Sąjunga siekia Europos žemės ūkio 
orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo 
skyriaus, Europos socialinio fondo, 
Europos regioninės plėtros fondo ir 
Europos investicijų banko veiksmais ir 
kitomis priemonėmis;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) BSP fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 19 
straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“. Valstybės narės, 
taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintą metodiką, turėtų teikti
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams;

(12) BSD fondų tikslų turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į tvarų vystymąsi ir Sąjungos 
skatinamą siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, 
kaip nurodyta Sutarties 11 ir 
19 straipsniuose, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“ ir sumažinant išorės 
išlaidas iki minimumo. Valstybės narės, 
taikydamos Komisijos įgyvendinimo aktu 
patvirtintą metodiką, turėtų teikti 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams, laikantis siekio bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti šiems tikslams;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) turėtų būti nustatyti objektyvūs 
kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatomi 
paramos iš fondų reikalavimus atitinkantys 
regionai ir vietovės. Šiuo tikslu Sąjungos 
lygmeniu nustatant regionus ir vietoves 
reikėtų taikyti bendrą 2003 m. gegužės 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

(55) turėtų būti nustatyti objektyvūs 
kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatomi 
paramos iš fondų reikalavimus atitinkantys 
regionai ir vietovės. Šiuo tikslu Sąjungos 
lygmeniu nustatant regionus ir vietoves 
reikėtų taikyti bendrą 2003 m. gegužės 
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
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reglamente (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro 
teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo 
nustatytą regionų klasifikavimo sistemą;

reglamente (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro 
teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo 
nustatytą regionų klasifikavimo sistemą12.
Ypatingą dėmesį reikia skirti didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turinčioms vietovėms, kaip antai 
salos, pasienio ir kalnų vietovės, 
atsižvelgiant į tai, kad esama NUTS 
klasifikacija nebūtinai atspindi 
dabartinius teritorinius ypatumus. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl elgesio kodekso, susijusio su 
tikslais ir kriterijais, pagal kuriuos būtų 
įgyvendinama partnerystė, tvirtinama 
Bendra strateginė programa ir nustatomi 
šie dalykai: papildomos veiklos lėšų 
rezervo skirstymo taisyklės, vietos plėtros 
strategijų įgyvendinimo vietovės ir 
gyventojų skaičiaus apibrėžtys, išsamios 
taisyklės dėl finansinių priemonių (ex ante 
vertinimas, paramos derinimas, 
tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai), taisyklės dėl tam tikrų 
finansinių priemonių, nustatytų 
nacionaliniu, regioniniu, tarptautiniu ar 
tarpvalstybiniu lygmenimis, tipų, 
finansavimo sutarčių, turto perdavimo ir 
valdymo taisyklės, valdymo ir kontrolės 
tvarka, mokėjimo prašymų taisyklės, 
metinių išmokų kapitalizavimo sistemos 
nustatymas, veiksmams, iš kurių gaunama 
pajamų, taikomos fiksuoto dydžio sumos 
apibrėžtis, fiksuoto dydžio sumos, 
taikomos netiesioginėms sąnaudoms 
dotacijų atvejų, apibrėžtis, remiantis 

(88) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti ir iš dalies keisti, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl elgesio kodekso, susijusio su 
tikslais ir kriterijais, pagal kuriuos būtų 
įgyvendinama partnerystė, tvirtinama 
Bendra strateginė programa ir nustatomi 
šie dalykai: papildomos veiklos lėšų 
rezervo skirstymo taisyklės, vietos plėtros 
strategijų įgyvendinimo vietovės ir 
gyventojų skaičiaus apibrėžtys, išsamios 
taisyklės dėl finansinių priemonių (ex ante 
vertinimas, paramos derinimas, 
tinkamumas finansuoti, neremiamos 
veiklos tipai), taisyklės dėl tam tikrų 
finansinių priemonių, nustatytų 
nacionaliniu, regioniniu, tarptautiniu ar 
tarpvalstybiniu lygmenimis, tipų, 
finansavimo sutarčių, turto perdavimo ir 
valdymo taisyklės, valdymo ir kontrolės 
tvarka, mokėjimo prašymų taisyklės, 
metinių išmokų kapitalizavimo sistemos 
nustatymas, fiksuoto dydžio sumos, 
taikomos netiesioginėms sąnaudoms 
dotacijų atvejų, apibrėžtis, remiantis 
esamais metodais ir atitinkamomis 
normomis, taikomomis įgyvendinant 
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esamais metodais ir atitinkamomis 
normomis, taikomomis įgyvendinant 
Sąjungos politiką, valstybių narių 
atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 
ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
keitimosi informacija apie veiksmus 
sąlygos, tinkamos audito sekos tvarka, 
nacionalinio audito sąlygos, valdančiųjų ir 
tvirtinančiųjų institucijų akreditavimo 
kriterijai, bendrai priimtinos duomenų 
laikmenos ir taikytinos finansinės pataisos 
dydžio nustatymo kriterijai. Komisija taip 
pat turėtų būti įgaliota iš dalies keisti V 
priedą, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais;

Sąjungos politiką, valstybių narių 
atsakomybė už pranešimą apie pažeidimus 
ir neteisėtai išmokėtų sumų susigrąžinimą, 
keitimosi informacija apie veiksmus 
sąlygos, tinkamos audito sekos tvarka, 
nacionalinio audito sąlygos, valdančiųjų ir 
tvirtinančiųjų institucijų akreditavimo 
kriterijai, bendrai priimtinos duomenų 
laikmenos ir taikytinos finansinės pataisos 
dydžio nustatymo kriterijai. Komisija taip 
pat turėtų būti įgaliota iš dalies keisti V 
priedą, kad galėtų atsižvelgti į būsimus 
prisitaikymo poreikius. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų 
tinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais;

Pagrindimas

Fiksuoto dydžio sumos apibrėžtis nereikalinga, nes grynąsias pajamas galima tiksliai 
įvertinti, kaip reikalaujama pagal dabartinį Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, ir netinkama, 
nes fiksuoto dydžio sumų apibrėžimui būtų būdingas politinis aspektas, o tai reiškia, kad kiltų 
pavojus, jog lėšos bus paskirstytos netinkamai. 54 straipsnyje apibrėžti įgyvendinimo 
įgaliojimai, susiję su projektų, iš kurių gaunama pajamų, grynųjų pajamų apskaičiavimo 
metodais.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija ir valstybės narės užtikrina 
BSP fondų veiksmingumą, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą.

9. Komisija ir valstybės narės užtikrina 
BSD fondų naudojimo produktyvumą ir
veiksmingumą, visų pirma užtikrindamos, 
kad būtų pasiekti siūlomi tikslai, ir
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą.

Pakeitimas 6
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BSP fondų tikslų siekiama atsižvelgiant į 
tvarų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą 
siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, kaip 
nurodyta Sutarties 11 straipsnyje, 
atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“.

BSD fondų tikslų siekiama atsižvelgiant į 
tvarų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą 
siekį apsaugoti ir gerinti aplinką, kaip 
nurodyta Sutarties 11 straipsnyje, 
atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“ ir 
sumažinant išorės išlaidas iki minimumo.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
rengiant ir įgyvendinant partnerystės 
sutartis ir programas būtų skatinama 
laikytis aplinkosaugos reikalavimų, išteklių 
naudojimo veiksmingumo, klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo, atsparumo 
nelaimėms ir rizikos prevencijos bei 
valdymo principų. Valstybės narės teikia 
informaciją apie paramą klimato kaitos 
tikslams įgyvendinti, taikydamos 
Komisijos nustatytą metodiką. Komisija šią 
metodiką patvirtina įgyvendinimo aktu. Šis 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 143 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
rengiant ir įgyvendinant partnerystės 
sutartis ir programas būtų skatinama 
laikytis aplinkosaugos reikalavimų, išteklių 
naudojimo veiksmingumo, klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jo, 
transporto tvarumo ir efektyvumo,
atsparumo nelaimėms ir rizikos prevencijos 
bei valdymo principų. Valstybės narės 
teikia informaciją apie paramą klimato 
kaitos tikslams įgyvendinti, taikydamos 
Komisijos nustatytą metodiką. Komisija šią 
metodiką patvirtina įgyvendinimo aktu. Šis 
įgyvendinimo aktas priimamas pagal 143 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) mažųjų ir vidutinių įmonių bei žemės 
ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) ir žuvininkystės 
bei akvakultūros sektoriaus (EJRŽF) 

(3) Europos įmonių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių ir labai mažų įmonių bei 
žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) ir 
žuvininkystės bei akvakultūros sektoriaus 
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konkurencingumo didinimas; (EJRŽF) konkurencingumo didinimas;

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas;

(4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomikos remiantis energijos taupymu, 
vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančių 
šaltinių energijos naudojimo principais 
visuose sektoriuose rėmimas, pirmiausia 
įskaitant įvairiarūšio tvaraus transporto ir 
judumo skatinimą, ypatingą dėmesį 
skiriant siekiui šalinti kliūtis ir baigti tiesti 
trūkstamas tarpvalstybines tvaraus ir 
įvairiarūšio transporto infrastruktūrų 
linijas;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) energijos vartojimo efektyvumo 
transporto sektoriuje, ypač miesto 
transporto srityje, didinimas;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse
šalinimas;

(7) veiksmingo daugiarūšiškumo siekiant 
tvaraus, saugaus ir ekonominiu požiūriu 
veiksmingo transporto ir mobilumo 
skatinimas, tuo pat metu atkreipiant 
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dėmesį į esamos infrastruktūros gerinimą, 
trūkstamų linijų apjungimą tarptautinėse 
jungtyse ir į silpnųjų vietų pagrindinėse 
tinklo infrastruktūros dalyse, įskaitant 
jungtis su regiono, vietos, kaimo ir miesto 
zonomis, šalinimą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) užimtumo skatinimas ir darbo jėgos 
judumo rėmimas;

(8) užimtumo didinimas ir darbo jėgos 
judumo rėmimas;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) investicijos į švietimą, įgūdžius ir 
mokymąsi visą gyvenimą;

(10) investicijos į sveikatą, švietimą, 
įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos didinimas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kiekvieno BSP fondo 
bendradarbiavimo veiklos prioritetinės 
sritys, kai tinkama, atsižvelgiant į 
makroregionines ir jūrų baseinų strategijas;

(d) kiekvieno BSP fondo 
bendradarbiavimo veiklos prioritetinės 
sritys, kai tinkama, atsižvelgiant į 
makroregionines, jūrų ir upių baseinų 
strategijas ir sinergiją;

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) 19 straipsnio 1 dalyje nurodytame 
programų veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų ir tikslų konsoliduotą lentelę ir 
programų bei BSP fondų nuoseklumo 
užtikrinimo metodiką ir tvarką;

(i) 19 straipsnio 1 dalyje nurodytame 
programų veiklos rezultatų plane nustatytų 
kokybinių ir kiekybinių orientyrų ir tikslų, 
kuriuos galima įvertinti, konsoliduotą 
lentelę ir programų bei BSD fondų 
nuoseklumo užtikrinimo metodiką ir 
tvarką;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, vadovaudamosi 
konkretiems fondams taikomomis 
taisyklėmis, teikdamos paramą daugiausia 
dėmesio skiria veiksmams, teikiantiems 
didžiausią papildomą naudą siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos, sprendžiant konkrečiai 
šaliai skirtose rekomendacijose pagal 
Sutarties 121 straipsnio 2 dalį ir susijusiose 
Tarybos rekomendacijose, priimtose pagal 
Sutarties 148 straipsnio 4 dalį, nurodytas 
problemas, ir atsižvelgiant į nacionalinius 
ir regioninius poreikius.

Valstybės narės, vadovaudamosi 
konkretiems fondams taikomomis 
taisyklėmis, teikdamos paramą daugiausia 
dėmesio skiria veiksmams, kuriais 
teikiama didžiausia papildoma nauda ir 
iki minimumo sumažinamos išorės 
išlaidos siekiant įgyvendinti Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio 
vystymosi 2014–2020 m. daugiametės 
finansinės programos laikotarpiu 
strategiją, sprendžiant konkrečiai šaliai 
skirtose rekomendacijose pagal Sutarties 
121 straipsnio 2 dalį ir susijusiose Tarybos 
rekomendacijose, priimtose pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį, nurodytas problemas, 
ir atsižvelgiant į nacionalinius ir 
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regioninius poreikius.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės įvertina, ar taikytinos ex 
ante sąlygos yra įvykdytos.

2. Valstybės narės įvertina, ar taikytinos ex 
ante sąlygos yra įvykdytos. Vertinimas 
grindžiamas bendra metodika ir jame 
dalyvauja 5 straipsnyje nurodyti 
partneriai.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam prioritetui nurodomi rodikliai, 
pagal kuriuos vertinama programos 
įgyvendinimo pažanga siekiant nustatytų 
tikslų ir kuriais grindžiama stebėsena, 
vertinimas ir rezultatų peržiūra. Šie 
rodikliai yra:

Kiekvienam prioritetui nurodomi 
kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai, kuriuos 
galima įvertinti ir pagal kuriuos vertinama 
programos įgyvendinimo pažanga siekiant 
nustatytų tikslų ir kuriais grindžiama 
stebėsena, vertinimas ir rezultatų peržiūra. 
Šie rodikliai yra:

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) rodikliai, susiję su veiksmų poveikiu 
triukšmo skleidimui, aplinkai, saugai ir 
klimato kaitai, atsižvelgiant į strategijos 
„ES 2020“ tikslus.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienoje programoje, išskyrus tik 
techninei pagalbai skirtas programas, 
apibūdinami veiksmai, kuriais 
atsižvelgiama į 7 ir 8 straipsniuose 
nustatytus principus.

4. Į kiekvieną programą, išskyrus tik 
techninei pagalbai skirtas programas, 
įtraukiami kokybiniai ir kiekybiniai tikslai 
ir orientyrai, kuriuos galima įvertinti, 
programai būdingi rodikliai ir 
apibūdinami veiksmai, kurių būtų imtasi 
siekiant atitikti 7 ir 8 straipsniuose 
nustatytus principus.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant, kad ES aplinkos apsaugos 
priemonės1 duotų daugiau naudos, 
kiekvienoje programoje, plane ir projekte 
išdėstomi valstybių narių ir kitų projektų 
rengėjų poveikio aplinkai vertinimo 
rezultatai, kurie pirmiausia grindžiami 
1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 
Nr. 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo2, 2001 m. birželio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 
programų pasekmių aplinkai vertinimo3 ir 
1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos4

nuostatomis, taip pat 2000 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/60/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus5, ir 2009 m. 
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos6 nuostatomis, 
kad būtų išvengta neigiamo poveikio 
aplinkai, pvz., kraštovaizdžio suskaidymo, 
žemės užstatymo, oro ir vandens taršos ir 
triukšmo, arba, jei tai neįmanoma, jis 
būtų sumažintas ar kompensuotas ir 
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veiksmingai apsaugota biologinė įvairovė.
_________________________
1 Žr. COM(2012) 95 final „ES aplinkos 
priemonių teikiamos naudos užtikrinimas. 
Pasitikėjimo didinimas geriau 
informuojant ir sparčiau reaguojant“.
2 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
3 OL L 197, 2001 7 21.
4 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
5 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
6 OL L 20, 2010 1 26, p. 7.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti ES teisės aktų nuoseklumą, čia įtraukta Komisijos pasiūlymo dėl aplinkos 
apsaugos (42 straipsnio) formuluotė, parengta persvarstant Sąjungos transeuropinio 
transporto tinklo plėtros gaires (COM(2011)0650).

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Kiekviena programa, planas ir 
projektas, kurie susiję su transportu ir 
judumu, grindžiami poveikio saugumui 
vertinimu ir siekiu vengti nelaimių, kaip 
numatyta pagal Sąjungos tikslą iki 
2020 m. 50 proc. sumažinti mirtinų 
nelaimų skaičių.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, visų pirma pagal 
kiekvienos programos veiklos rezultatų 
plane nustatytus orientyrus ir klimato 

(b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
vystymosi ir augimo strategiją, visų pirma 
pagal kiekvienos programos veiklos 
rezultatų plane nustatytus kokybinius ir 
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kaitos tikslams panaudotą paramą; kiekybinius orientyrus, kuriuos galima 
įvertinti, ir kovos su klimato kaita ir 
biologinės įvairovės apsaugos tikslams 
panaudotą paramą;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atlieka ex ante
vertinimus, kad pagerintų kiekvienos 
programos planavimo kokybę.

1. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Komisija ir jos vadovaujamos, atlieka 
ex ante vertinimus, kad pagerintų 
kiekvienos programos planavimo kokybę.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) ar suplanuotos priemonės tinkamos 
tvariam vystymuisi skatinti.

(m) ar suplanuotos priemonės tinkamos 
tvariam vystymuisi skatinti ir iki 
minimumo sumažinti išorės išlaidoms.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos iniciatyva arba jos vardu iš BSP 
fondų galima skirti paramą pasirengimui, 
stebėsenai, administracinei ir techninei 
pagalbai, vertinimui, auditui ir kontrolės 
priemonėms, reikalingoms šiam 
reglamentui įgyvendinti.

Komisijos iniciatyva arba jos vardu, arba 
valstybės narės prašymu, kurį patvirtina 
Komisija, iš BSP fondų galima skirti 
paramą pasirengimui, stebėsenai, 
administracinei ir techninei pagalbai, 
vertinimui, auditui ir kontrolės 
priemonėms, reikalingoms šiam 
reglamentui įgyvendinti.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grynosios pajamos, gautos per tam tikrą 
ataskaitinį laikotarpį užbaigus veiksmą, 
nustatomos iš anksto vienu iš šių metodų:

Grynosios pajamos, gautos per tam tikrą 
ataskaitinį laikotarpį užbaigus veiksmą, 
nustatomos iš anksto:

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gamybinė veikla nutraukiama arba 
perkeliama;

(a) gamybinė veikla nutraukiama arba 
visiškai arba iš dalies perkeliama;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriame nustatoma iš 
kiekvienos valstybės narės Sanglaudos 
fondo asignavimų pervestinų lėšų suma 
visam laikotarpiui. Kiekvienai valstybei 
narei skirtas Sanglaudos fondo 
asignavimas atitinkamai sumažinamas.

Komisija įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriame nustatoma iš 
kiekvienos valstybės narės Sanglaudos 
fondo asignavimų pervestinų lėšų suma 
visam laikotarpiui. Kiekvienai valstybei 
narei skirtas Sanglaudos fondo 
asignavimas atitinkamai sumažinamas 
siekiant, kad suma būtų aiškiai paskirta 
atitinkamai valstybei narei pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sanglaudos fondo parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę 
įgyvendinama remiantis Reglamento (ES) 
[...]/2012 dėl Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės nustatymo [13] straipsniu dėl to 
reglamento 1 priede išvardytų projektų, 
pirmenybę teikiant projektams, 
atitinkantiems nacionalinius asignavimus iš 
Sanglaudos fondo.

Sanglaudos fondo parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę 
įgyvendinama remiantis Reglamento (ES) 
[...]/2012 dėl Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės nustatymo [13] straipsniu dėl to 
reglamento 1 priede išvardytų projektų, 
pirmenybę teikiant projektams, 
atitinkantiems nacionalinius asignavimus iš 
Sanglaudos fondo ir užtikrinant, kad 
nacionalinių asignavimų nebus įmanoma 
iškraipyti. Komisija turi užtikrinti 
reikiamą koordinavimą ir pagalbą 
reikalavimus atitinkančioms valstybėms 
narėms siekiant panaikinti 
administracines ir biurokratines kliūtis ir 
užtikrinti skaidrų projektų atrankos 
procesą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(vi) kai tinkama, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūrų baseinų 
strategijas;

(vi) kai tinkama, planuojamų intervencijų 
indėlis į makroregionines ir jūrų ir upių
baseinų strategijas ir sinergiją;

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kartu su pasiūlymu dėl 
veiksmų programos pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą pateikia nacionalinių už lygias 
galimybes atsakingų įstaigų nuomonę apie 
ii ir iii punktuose nurodytas priemones.

Valstybės narės kartu su pasiūlymu dėl 
veiksmų programos pagal investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslą pateikia nacionalinių už aplinkos 
apsaugą ir lygias galimybes atsakingų 
įstaigų ir partnerių nuomonę apie i, ii ir 
iii punktuose nurodytas priemones.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento

111 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. savaiminį projekto ekonominį ir 
finansinį tvarumą, kuris būtų palankesnis 
pelną generuojančioms operacijoms, 
kurioms taikomos didesnės bendro 
finansavimo normos, o ne operacijoms, 
kurios taikomos pelno negeneruojantiems 
veiksmams;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
144 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

144a straipsnis
Skaidrumas

Komisija savo interneto svetainėje skelbia 
visus Komisijos patvirtintus kiekvienos 
valstybės narės partnerystės susitarimus, 
programas, vietos plėtros strategijas, 
veiklos programas, pagrindinius projektus 
ir bendrus veiksmų planus; 

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skaidrūs, nustatant objektyviai 
patikrinamus tikslus ir nurodant bei viešai 
pateikiant pirminius duomenis;

– skaidrūs, lengvai suprantami, nustatant 
objektyviai patikrinamus tikslus ir 
nurodant bei viešai pateikiant pirminius 
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duomenis;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

7. Tvaraus transporto 
skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse 
šalinimas (nurodytas 9 
straipsnio 7 dalyje)

7.1. Keliai: parengtas 
išsamus nacionalinis 
transporto planas, kuriame 
nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį tinklą (įskaitant 
regioninį ir vietos viešąjį 
transportą) prioritetai.

Parengtas išsamus 
transporto planas, kuriame 
išdėstyta:

investicijų į pagrindinį 
TEN-T tinklą, visapusišką 
tinklą ir antrinį tinklą
prioritetai. Nustatant 
prioritetus reikėtų 
atsižvelgti į investicijų 
indėlį į judumą, tvarumą, 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo
mažinimą ir indėlį į 
bendrą Europos transporto 
erdvę;

realistiškas ir apgalvotas 
projektų srautas (su 
numatytu grafiku, 
biudžetu);

strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

priemonės, skirtos stiprinti 
tarpinių įstaigų ir paramos 
gavėjų pajėgumą
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įgyvendinti projektus 
pagal numatytą srautą.

7.2. Geležinkeliai:
išsamiame nacionaliniame 
transporto plane yra 
konkretus geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį geležinkelių 
sistemos tinklą prioritetai, 
atsižvelgiant į jų indėlį į 
judumą, tvarumą, poveikį 
nacionaliniams ir Europos 
tinklams. Investicijos 
apima mobilųjį turtą, 
sąveiką ir pajėgumų 
stiprinimą. 

Išsamiame transporto 
plane yra geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame pateikiama:

realistiškas ir apgalvotas 
projektų srautas (su 
numatytu grafiku, 
biudžetu);

strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

priemonės, skirtos stiprinti 
tarpinių įstaigų ir paramos 
gavėjų pajėgumą
įgyvendinti projektus 
pagal numatytą srautą.

Parlamento pakeitimas

7. Tvaraus transporto 
skatinimas, kliūčių 
pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse 
šalinimas ir spragų 
panaikinimas 
tarpvalstybiniuose 

7.1. Keliai: parengtas 
išsamus nacionalinis 
transporto planas, kuriame 
nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 

Parengtas išsamus 
transporto planas, kuriame 
išdėstyta:
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keliuose siekiant 
užtikrinti veiksmingą 
kelių rūšių transporto 
naudojimą (kaip 
nurodyta 9 straipsnio 7 
dalyje)  

(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį tinklą (įskaitant 
regioninį ir vietos viešąjį 
transportą) prioritetai.

investicijų į pagrindinį 
TEN-T tinklą, visapusišką 
tinklą ir antrines jungtis
prioritetai. Nustatant 
prioritetus reikėtų 
atsižvelgti į investicijų 
indėlį į judumą, tvarumą, 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos
mažinimą ir indėlį į 
bendrą Europos transporto 
erdvę;

realistiškas ir apgalvotas 
projektų srautas (įskaitant 
numatomą grafiką, 
biudžetą);

strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

priemonės, skirtos stiprinti 
tarpinių įstaigų ir paramos 
gavėjų gebėjimus
įgyvendinti projektus.

7.2. Geležinkeliai:
išsamiame nacionaliniame 
transporto plane yra 
konkretus geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrines geležinkelių 
sistemos jungtis
prioritetai, atsižvelgiant į 

Išsamiame transporto 
plane yra geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame pateikiama:
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jų indėlį į judumą, 
tvarumą, poveikį 
nacionaliniams ir Europos 
tinklams. Investicijos 
apima mobilųjį turtą, 
sąveiką ir pajėgumų 
stiprinimą. 

realistiškas ir apgalvotas 
projektų paketas (įskaitant 
numatomą grafiką, 
biudžetą);

strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

priemonės, skirtos stiprinti 
tarpinių įstaigų ir paramos 
gavėjų gebėjimus
įgyvendinti projektus.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7.1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

7. Tvaraus transporto 
skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse 
šalinimas (nurodytas 9 
straipsnio 7 dalyje)

7.1. Keliai: parengtas 
išsamus nacionalinis 
transporto planas, kuriame 
nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį tinklą (įskaitant 
regioninį ir vietos viešąjį 
transportą) prioritetai. 

– Parengtas išsamus 
transporto planas, kuriame 
išdėstyta:

– investicijų į pagrindinį 
TEN-T tinklą, visapusišką 
tinklą ir antrinį tinklą
prioritetai. Nustatant 
prioritetus reikėtų 
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atsižvelgti į investicijų 
indėlį į judumą, tvarumą, 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo
mažinimą ir indėlį į 
bendrą Europos transporto 
erdvę;

– realistiškas ir apgalvotas 
projektų srautas (su 
numatytu grafiku, 
biudžetu);

– strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

– priemonės, skirtos 
stiprinti tarpinių įstaigų ir 
paramos gavėjų pajėgumą
įgyvendinti projektus 
pagal numatytą srautą.

7.2. Geležinkeliai:
išsamiame nacionaliniame 
transporto plane yra 
konkretus geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį geležinkelių 
sistemos tinklą prioritetai, 
atsižvelgiant į jų indėlį į 
judumą, tvarumą, poveikį 
nacionaliniams ir Europos 
tinklams. Investicijos 
apima mobilųjį turtą, 
sąveiką ir pajėgumų 
stiprinimą. 

– Išsamiame transporto 
plane yra geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame pateikiama:

2. realistiškas ir 
apgalvotas projektų 
srautas (su numatytu 
grafiku, biudžetu);
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3. strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

4. priemonės, skirtos 
stiprinti tarpinių įstaigų ir 
paramos gavėjų pajėgumą
įgyvendinti projektus 
pagal numatytą srautą.

Parlamento pakeitimas

7. Tvaraus transporto 
skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse 
šalinimas (nurodytas 9 
straipsnio 7 dalyje)

7.1. Keliai: parengtas 
išsamus nacionalinis 
transporto planas, kuriame 
nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį tinklą (įskaitant 
regioninį ir vietos viešąjį 
transportą) prioritetai. 

– Parengtas išsamus 
transporto planas, kuriame 
išdėstyta:

– investicijų į pagrindinį 
TEN-T tinklą, visapusišką 
tinklą ir antrines jungtis
prioritetai. Nustatant 
prioritetus reikėtų 
atsižvelgti į investicijų 
indėlį į judumą, tvarumą 
(įskaitant saugumą), 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos 
mažinimą ir indėlį į 
bendrą Europos transporto 
erdvę;

– realistiškas ir apgalvotas 
projektų srautas (įskaitant 
numatomą grafiką, 
biudžetą);

– strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 
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– priemonės, skirtos 
stiprinti tarpinių įstaigų ir 
paramos gavėjų gebėjimus
įgyvendinti projektus.

7.2. Geležinkeliai:
išsamiame nacionaliniame 
transporto plane yra
konkretus geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrines geležinkelių 
sistemos jungtis 
prioritetai, atsižvelgiant į 
jų indėlį į judumą, 
tvarumą, poveikį 
nacionaliniams ir Europos 
tinklams. Investicijos 
apima mobilųjį turtą, 
sąveiką ir pajėgumų 
stiprinimą. 

– Išsamiame transporto 
plane yra geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame pateikiama:

2. realistiškas ir 
apgalvotas projektų 
paketas (įskaitant 
numatomą grafiką, 
biudžetą);

3. strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

4. priemonės, skirtos 
stiprinti tarpinių įstaigų ir 
paramos gavėjų gebėjimus
įgyvendinti projektus.
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7.1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

7. Tvaraus transporto 
skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse 
šalinimas (nurodytas 
9 straipsnio 7 dalyje)

7.1. Keliai: parengtas 
išsamus nacionalinis 
transporto planas, kuriame 
nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį tinklą (įskaitant 
regioninį ir vietos viešąjį 
transportą) prioritetai. 

– Parengtas išsamus 
transporto planas, kuriame 
išdėstyta:

– investicijų į pagrindinį 
TEN-T tinklą, visapusišką 
tinklą ir antrinį tinklą
prioritetai. Nustatant 
prioritetus reikėtų 
atsižvelgti į investicijų 
indėlį į judumą, tvarumą, 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo
mažinimą ir indėlį į 
bendrą Europos transporto 
erdvę;

– realistiškas ir apgalvotas 
projektų srautas (su 
numatytu grafiku, 
biudžetu);

– strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

– priemonės, skirtos 
stiprinti tarpinių įstaigų ir 
paramos gavėjų pajėgumą 
įgyvendinti projektus
pagal numatytą srautą.
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7.2. Geležinkeliai:
išsamiame nacionaliniame 
transporto plane yra 
konkretus geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį geležinkelių 
sistemos tinklą prioritetai, 
atsižvelgiant į jų indėlį į 
judumą, tvarumą, poveikį 
nacionaliniams ir Europos 
tinklams. Investicijos 
apima mobilųjį turtą, 
sąveiką ir pajėgumų 
stiprinimą. 

– Išsamiame transporto 
plane yra geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame pateikiama:

2. realistiškas ir 
apgalvotas projektų 
srautas (su numatytu 
grafiku, biudžetu);

3. strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

4. priemonės, skirtos 
stiprinti tarpinių įstaigų ir 
paramos gavėjų pajėgumą
įgyvendinti projektus 
pagal numatytą srautą.

Parlamento pakeitimas

7. Tvaraus transporto 
skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse 
šalinimas (nurodytas 
9 straipsnio 7 dalyje)

7.1. Keliai: parengtas 
išsamus nacionalinis 
transporto planas, kuriame 
nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 

– Parengtas išsamus 
transporto planas, kuriame 
išdėstyta:
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antrinį tinklą (įskaitant 
regioninį ir vietos viešąjį 
transportą) prioritetai. 
Direktyvos 2011/76/EB 
dėl sunkiasvorių 
krovininių transporto 
priemonių 
apmokestinimo už 
naudojimąsi tam tikra 
infrastruktūra perkėlimas 
į nacionalinę teisę ir 
taikymas. 

– investicijų į pagrindinį 
TEN-T tinklą, visapusišką 
tinklą ir antrines jungtis
prioritetai. Nustatant 
prioritetus reikėtų 
atsižvelgti į investicijų 
indėlį į judumą, tvarumą, 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos 
mažinimą ir indėlį į 
bendrą Europos transporto 
erdvę;

– realistiškas ir apgalvotas 
projektų srautas (įskaitant 
numatomą grafiką, 
biudžetą);

– strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

– priemonės, skirtos 
stiprinti tarpinių įstaigų ir 
paramos gavėjų gebėjimus
įgyvendinti projektus.

– Parengtos nacionalinės 
kelių naudotojų 
apmokestinimo sistemos, 
kurios atitiktų Direktyvos 
2011/76/ES nuostatas, 
įskaitant išlaidų, 
susijusių su 
infrastruktūra, triukšmo 
ir oro tarša, padengimą, 
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ir kurios būtų taikomos 
visuose greitkeliuose nuo 
pat jų eksploatacijos 
pradžios.

7.2. Geležinkeliai:
išsamiame nacionaliniame 
transporto plane yra 
konkretus geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrines geležinkelių 
sistemos jungtis
prioritetai, atsižvelgiant į 
jų indėlį į judumą, 
tvarumą, poveikį 
nacionaliniams ir Europos 
tinklams. Investicijos 
apima mobilųjį turtą, 
sąveiką ir pajėgumų 
stiprinimą. 

– Išsamiame transporto 
plane yra geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame pateikiama:

2. realistiškas ir 
apgalvotas projektų 
paketas (įskaitant 
numatomą grafiką, 
biudžetą);

3. strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

4. priemonės, skirtos 
stiprinti tarpinių įstaigų ir 
paramos gavėjų 
pajėgumus įgyvendinti 
projektus.

Pagrindimas

Šiuo metu pagal sanglaudos politiką leidžiama finansuoti naujų greitkelių, kurie pradėjus 
juos eksploatuoti nėra apmokestinti, tiesimą. Remiantis šia nuostata turėtų būti užtikrinta, kad 
visiems ES bendrai finansuojamiems projektams būtų taikomos nacionalinės vartotojų 
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apmokestinimo sistemos ir pelnas būtų naudojamas su infrastruktūra susijusioms išlaidoms 
padengti, taigi sumažėtų bendro finansavimo reikmės.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7.1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

7. Tvaraus transporto 
skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse 
šalinimas (nurodytas 9 
straipsnio 7 dalyje)

7.1. Keliai: parengtas 
išsamus nacionalinis 
transporto planas, kuriame 
nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį tinklą (įskaitant 
regioninį ir vietos viešąjį 
transportą) prioritetai.

Parengtas išsamus 
transporto planas, kuriame 
išdėstyta:

investicijų į pagrindinį 
TEN-T tinklą, visapusišką 
tinklą ir antrinį tinklą
prioritetai. Nustatant 
prioritetus reikėtų 
atsižvelgti į investicijų 
indėlį į judumą, tvarumą, 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo
mažinimą ir indėlį į 
bendrą Europos transporto 
erdvę;

realistiškas ir apgalvotas 
projektų srautas (su 
numatytu grafiku, 
biudžetu);

strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

priemonės, skirtos stiprinti 
tarpinių įstaigų ir paramos 
gavėjų pajėgumą
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įgyvendinti projektus 
pagal numatytą srautą.

7.2. Geležinkeliai:
išsamiame nacionaliniame 
transporto plane yra 
konkretus geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį geležinkelių 
sistemos tinklą prioritetai, 
atsižvelgiant į jų indėlį į 
judumą, tvarumą, poveikį 
nacionaliniams ir Europos 
tinklams. Investicijos 
apima mobilųjį turtą, 
sąveiką ir pajėgumų 
stiprinimą. 

Išsamiame transporto 
plane yra geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame pateikiama:

realistiškas ir apgalvotas 
projektų srautas (su 
numatytu grafiku, 
biudžetu);

strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

priemonės, skirtos stiprinti 
tarpinių įstaigų ir paramos 
gavėjų pajėgumą
įgyvendinti projektus 
pagal numatytą srautą.

Parlamento pakeitimas

7. Tvaraus transporto 
skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse 
šalinimas (nurodytas 9 
straipsnio 7 dalyje)

7.1. Keliai ir vandenų 
keliai: parengtas išsamus, 
veiksmingas, daugiarūšis
nacionalinis transporto 
planas, kuriame nustatyti 
tinkami investicijų, 
įskaitant intelektines 

Parengtas išsamus 
transporto planas, kuriame 
išdėstyta:
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transporto sistemas, į 
pagrindinį transeuropinį 
transporto infrastruktūros 
tinklą (TEN-T), 
visapusišką tinklą (kitos 
investicijos, ne į 
pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį tinklą (įskaitant 
regioninį ir vietos viešąjį 
transportą) prioritetai.

investicijų į pagrindinį 
TEN-T tinklą, visapusišką 
tinklą ir antrines jungtis
prioritetai. Nustatant 
prioritetus reikėtų 
atsižvelgti į investicijų 
indėlį į judumą, tvarumą, 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos 
mažinimą ir indėlį į 
bendrą Europos transporto 
erdvę;

realistiškas ir apgalvotas 
projektų srautas (įskaitant 
numatomą grafiką, 
biudžetą);

strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

priemonės, skirtos stiprinti 
tarpinių įstaigų ir paramos 
gavėjų gebėjimus
įgyvendinti projektus.

7.2. Geležinkeliai:
išsamiame nacionaliniame 
transporto plane yra 
konkretus geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 

Išsamiame transporto 
plane yra geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame pateikiama:
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ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrines geležinkelių 
sistemos jungtis 
prioritetai, atsižvelgiant į 
jų indėlį į judumą, 
tvarumą, poveikį 
nacionaliniams ir Europos 
tinklams. Investicijos 
apima mobilųjį turtą, 
sąveiką ir pajėgumų 
stiprinimą. 

realistiškas ir apgalvotas 
projektų paketas (įskaitant 
numatomą grafiką, 
biudžetą);

strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

priemonės, skirtos stiprinti 
tarpinių įstaigų ir paramos 
gavėjų gebėjimus
įgyvendinti projektus.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7.2 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

7. Tvaraus transporto 
skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse 
šalinimas (nurodytas 9 
straipsnio 7 dalyje)

7.1. Keliai: parengtas 
išsamus nacionalinis 
transporto planas, kuriame 
nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį tinklą (įskaitant 
regioninį ir vietos viešąjį 
transportą) prioritetai.

Parengtas išsamus 
transporto planas, kuriame 
išdėstyta:
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investicijų į pagrindinį 
TEN-T tinklą, visapusišką 
tinklą ir antrinį tinklą
prioritetai. Nustatant 
prioritetus reikėtų 
atsižvelgti į investicijų 
indėlį į judumą, tvarumą, 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo
mažinimą ir indėlį į 
bendrą Europos transporto 
erdvę;

realistiškas ir apgalvotas 
projektų srautas (su 
numatytu grafiku, 
biudžetu);

strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

priemonės, skirtos stiprinti 
tarpinių įstaigų ir paramos 
gavėjų pajėgumą
įgyvendinti projektus 
pagal numatytą srautą.

7.2. Geležinkeliai:
išsamiame nacionaliniame 
transporto plane yra 
konkretus geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį geležinkelių 
sistemos tinklą prioritetai, 
atsižvelgiant į jų indėlį į 
judumą, tvarumą, poveikį 
nacionaliniams ir Europos 
tinklams. Investicijos 
apima mobilųjį turtą, 
sąveiką ir pajėgumų 

Išsamiame transporto 
plane yra geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame pateikiama:
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stiprinimą. 

realistiškas ir apgalvotas 
projektų srautas (su 
numatytu grafiku, 
biudžetu);

strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

priemonės, skirtos stiprinti 
tarpinių įstaigų ir paramos 
gavėjų pajėgumą
įgyvendinti projektus 
pagal numatytą srautą.

Parlamento pakeitimas

7. Tvaraus transporto 
skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse 
šalinimas (nurodytas 9 
straipsnio 7 dalyje)

7.1. Keliai: parengtas 
išsamus nacionalinis 
transporto planas, kuriame 
nustatyti tinkami 
investicijų į pagrindinį 
transeuropinį transporto 
infrastruktūros tinklą 
(TEN-T), visapusišką 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrinį tinklą (įskaitant 
regioninį ir vietos viešąjį 
transportą) prioritetai.

Parengtas išsamus 
transporto planas, kuriame 
išdėstyta:

investicijų į pagrindinį 
TEN-T tinklą, visapusišką 
tinklą ir antrines jungtis
prioritetai. Nustatant 
prioritetus reikėtų 
atsižvelgti į investicijų 
indėlį į judumą, tvarumą, 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos
mažinimą ir indėlį į 
bendrą Europos transporto 
erdvę;

realistiškas ir apgalvotas 
projektų srautas (įskaitant 
numatomą grafiką, 
biudžetą);
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strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

priemonės, skirtos stiprinti 
tarpinių įstaigų ir paramos 
gavėjų gebėjimus
įgyvendinti projektus.

7.2. Geležinkeliai:
Išsamiame, 
veiksmingame, 
daugiarūšiame
nacionaliniame transporto 
plane yra konkretus 
geležinkelių plėtrai skirtas 
skyrius, kuriame nustatyti 
tinkami investicijų į 
pagrindinį transeuropinį 
transporto infrastruktūros 
tinklą (TEN-T), visuotinį 
tinklą (kitos investicijos, 
ne į pagrindinį TEN-T) ir 
antrines geležinkelių 
sistemos jungtis 
prioritetai, atsižvelgiant į 
jų indėlį į judumą, 
tvarumą, poveikį 
nacionaliniams ir Europos 
tinklams. Investicijos 
apima mobilųjį turtą, 
sąveiką ir pajėgumų 
stiprinimą.

Išsamiame transporto 
plane yra geležinkelių 
plėtrai skirtas skyrius, 
kuriame pateikiama:

realistiškas ir apgalvotas 
projektų paketas (įskaitant 
numatomą grafiką, 
biudžetą);

strateginis aplinkos 
vertinimas, atitinkantis 
transporto planui keliamus 
teisinius reikalavimus; 

priemonės, skirtos stiprinti 
tarpinių įstaigų ir paramos 
gavėjų gebėjimus
įgyvendinti projektus.
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