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21.3.2019 A8-0094/211

Pakeitimas 211
Constanze Krehl
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, remiantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, fondai padės integruoti 
klimato politikos veiksmus ir siekti bendro 
tikslo 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato srities tikslams siekti. Tikimasi, 
kad pagal ERPF vykdomi veiksmai, kuriais 
siekiama klimato srities tikslų, sudarys 
30 proc. ERPF bendro finansinio paketo. 
Tikimasi, kad pagal Sanglaudos fondą 
vykdomi veiksmai, kuriais siekiama 
klimato srities tikslų, sudarys 37 proc. 
Sanglaudos fondo bendro finansinio 
paketo;

(14) ERPF ir Sanglaudos fondo tikslų 
turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų 
vystymąsi, visų pirma į didelę kovos su 
klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą, Jungtinių Tautų 2030 m. 
darbotvarke ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslais, atsižvelgiant į Sąjungos 
skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti 
aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 
straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, 
atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“, 
taip pat didžiausią dėmesį skiriant 
skurdui, nelygybei ir teisingam perėjimui 
prie socialiniu ir aplinkos požiūriais 
darnios ekonomikos taikant dalyvavimu 
grindžiamą požiūrį bendradarbiaujant su 
atitinkamomis viešosiomis valdžios 
institucijomis, ekonominiais ir socialiniais 
partneriais bei pilietinės visuomenės 
organizacijomis. Atsižvelgiant į kovos su 
klimato kaita svarbą ir biologinės įvairovės 
praradimą, siekiant prisidėti prie 
reikalingų veiksmų, kurių turi būti 
imamasi Sąjungos, nacionaliniu ir vietos 
lygmenimis, finansavimo, kad, remiantis 
Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, būtų 
įgyvendinta ir užtikrinta integruota 
parama nelaimių prevencijai, susiejanti 
atsparumą ir rizikos prevenciją, 
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pasirengimą nelaimėms ir reagavimą į 
jas, fondai padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir saugoti biologinę 
įvairovę siekiant tikslo 30 proc. ES 
biudžeto išlaidų skirti klimato srities 
tikslams siekti. Fondai turi iš esmės padėti 
siekiant žiedinės ir nulinio anglies 
dioksido išskyrimo ekonomikos visose 
Sąjungos teritorijose, visapusiškai 
atsižvelgiant į regioninę plotmę. Pagal 
ERPF vykdomi veiksmai, kuriais siekiama 
klimato srities tikslų, turėtų sudaryti ne 
mažiau kaip 40 proc. ERPF bendro 
finansinio paketo. Tikimasi, kad pagal 
Sanglaudos fondą vykdomi veiksmai, 
kuriais siekiama klimato srities tikslų, 
sudarys 45 proc. Sanglaudos fondo bendro 
finansinio paketo. Tais procentiniais 
dydžiais turėtų būti vadovaujamasi visu 
programavimo laikotarpiu. Todėl šių 
fondų veiklos rengimo ir įgyvendinimo 
metu bus nustatyti atitinkami veiksmai, 
kurie bus pakartotinai vertinami per 
atitinkamus vertinimo ir peržiūros 
procesus. Šie veiksmai ir jų įgyvendinimui 
skirti finansiniai asignavimai turi būti 
įtraukti į nacionalinius integruotuosius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus pagal Reglamento (ES) .../... 
[naujasis BNR] IV priedą, taip pat pagal 
ilgalaikę renovacijos strategiją, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2018/84417a, siekiant 
prisidėti prie nuo iškastinio kuro 
nepriklausomo pastatų ūkio sukūrimo iki 
2050 m., ir pridėtą prie programų. 
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
teritorijoms, kuriose intensyviai 
naudojama anglis ir kurioms dėl 
įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro kyla problemų, siekiant 
padėti joms vykdyti strategijas, 
atitinkančias su klimatu susijusį Sąjungos 
įsipareigojimą ir nustatytas integruotuose 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
planuose bei pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą (ES) 2018/41017b ir 
siekiant apsaugoti darbuotojus taip pat 
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pasitelkiant mokymo ir perkvalifikavimo 
galimybes;

_________________
17a 2018 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/844, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų 
energinio naudingumo ir Direktyva 
2012/27/ES dėl energijos vartojimo 
efektyvumo (OL L 156, 2018 6 19, p. 75).
17b 2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2018/410, kuria 
iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB 
siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau 
sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
paskatinti investicijas į mažo anglies 
dioksido kiekio technologijas ir 
Sprendimas (ES) 2015/1814 (OL L 76, 
2018 3 19, p. 3).

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti tekstą su Bendrųjų nuostatų reglamentais (CPR 2021-2027), Europos 
Parlamento įsipareigojimais ir kad jis atitiktų Europos Komisijos nustatytus nulinio anglies 
dioksido išskyrimo tikslus iki 2050 m., kad būtų pasiektas Paryžiaus susitarimas.
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21.3.2019 A8-0094/212

Pakeitimas 212
Constanze Krehl
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) „žalesnė ir mažo anglies dioksido 
kiekio Europa, skatinant perėjimą prie 
švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir 
mėlynąsias investicijas, žiedinę 
ekonomiką, prisitaikymą prie klimato 
kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“ 
(toliau – 2-asis PT):

b) „žalesnė, nulinio anglies dioksido 
išskyrimo ir atspari Europa visiems, 
skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos 
energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias 
investicijas, žiedinę ekonomiką, 
prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos 
prevenciją bei valdymą“ (toliau – 2-asis 
PT):

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti tekstą su Bendrųjų nuostatų reglamentais (CPR 2021-2027), Europos 
Parlamento įsipareigojimais ir kad jis atitiktų Europos Komisijos nustatytus nulinio anglies 
dioksido išskyrimo tikslus iki 2050 m., kad būtų pasiektas Paryžiaus susitarimas.
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21.3.2019 A8-0094/213

Pakeitimas 213
Constanze Krehl
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijos į oro uostų 
infrastruktūrą, išskyrus investicijas 
atokiausiuose regionuose;

e) investicijos į oro uostų 
infrastruktūrą, išskyrus:

i) su atokiausiais regionais susijusias 
investicijas;
ii) investicijos, susijusios su aplinkos 
apsauga ir skirtos neigiamam poveikiui 
aplinkai sušvelninti ar sumažinti, 
laikantis tikslų, nustatytų integruotuose 
nacionaliniuose energetikos ir klimato 
srities veiksmų planuose;

Or. en

Pagrindimas

Investicijos į oro uostus jau apribotos 2014–2020 m. laikotarpiu. Tai grindžiama 
ekonominiais ir aplinkosaugos argumentais. Komercinė aviacija yra pelną gaunantis, 
konkurencingas sektorius, o privatus finansavimas skiriamas atitinkamoms investicijoms į oro 
uostų infrastruktūrą, ypač oro uostuose, kuriuose yra didelis keleivių srautas (pvz., 
esančiuose TEN-T tinkle). Praeities patirtis parodė, kad mažesnių, regioninių oro uostų 
atveju daugelis remiamų investicijų ilgainiui nebuvo perspektyvios.
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21.3.2019 A8-0094/214

Pakeitimas 214
Constanze Krehl
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, paskirstymu, 
saugojimu ar deginimu, išskyrus 
investicijas, susijusias su netaršiomis 
transporto priemonėmis, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/33/EB26 4 straipsnyje;

h) investicijos, susijusios su iškastinio 
kuro gamyba, perdirbimu, transportavimu, 
perdavimu, paskirstymu, saugojimu ar 
deginimu.

_________________
26 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/33/EB dėl skatinimo naudoti 
netaršias ir efektyviai energiją 
vartojančias kelių transporto priemones 
(OL L 120, 2009 5 15, p. 5).

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiant iškastinį kurą, siekiama užtikrinti suderinamumą su tarptautiniais 
įsipareigojimais pagal G7 ir G20 bei Paryžiaus susitarimus. ERPF ir Sanglaudos fondu 
daugiausia dėmesio skiriama nulinio anglies dioksido išskyrimo Europos remimui, skatinant 
švarią ir sąžiningą energetikos pertvarką. Europos viešosios lėšos apskritai neturėtų būti 
naudojamos iškastiniam kurui finansuoti.


