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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. 2 straipsnio 1 dalies pabaigoje pridėti sakinį:

„pakeistas sprendimu (EB) Nr. 884/2004/EB“;

2. 4 straipsnį papildyti 5 dalimi:

„Šiuo reglamentu nepažeidžiama Tarybos teisė toliau skirti Sanglaudos fondo paramą 
kasmet mažėjančia tvarka per 2007–2013 m. valstybėms narėms, kurių turtas 90 proc. 
didesnis nei Europos vidurkis pagal paprastus statistinius skaičiavimus, 2004 m. gegužės 
1 d. prie Europos Sąjungos prisijungus dešimčiai naujų valstybių narių“.

3. 2 straipsnio 3dalį pateikti taip:

„su darnia raida arba su aplinkosauga susijusiems projektams, pvz., energijos efektyvumo 
arba atsinaujinančių energijos šaltinių, bei projektams, susijusiems su transporto tinklais, 
nepriklausančiais transeuropiniams transporto tinklams, kelių atkarpomis, 
prilyginamomis greitkeliams, arba magistralėmis, skirtomis transeuropiniams transporto 
tinklams sujungti, geležinkeliais (įskaitant riedmenis), vidaus vandenų ir jūrų keliais, taip 
pat įvairiems transporto tinklų tarpusavio suderinamumo, kelių ir oro transporto srautų 
reguliavimo, naujų ekologiškų viešojo transporto sistemų diegimo (įskaitant ir riedmenų 
bei kelių infrastruktūrą, skirtą tarpmiestiniams ir miesto autobusams) miestuose 
projektams.“
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komitetas pasiūlė naują Tarybos dėl Sanglaudos fondo reglamentą. Šio pasiūlymo dėl 
reglamento taikymo procedūra yra panaši. Šio pasiūlymo dėl reglamento pagrindinis tikslas 
yra patikslinti Sanglaudos fondo misiją ir jo taikymo specifinius būdus, ypač susijusius su 
parama ir fondo veiklos apimtimi. Reikia pažymėti, kad valstybių narių ir fondo finansiškai 
remiamų rajonų atranka yra reguliuojama atitinkamai pagal Tarybos reglamento pasiūlymą 
dėl bendrųjų gairių dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo (COM(2004)0492).

Pasiūlymo dėl reglamento turinys

Numatyta, kad fondas rems transeuropinio transporto tinklą ir ypač europinių interesų 
projektus, nurodytus 1996 m. liepos 23 d Europos Parlamento ir. Tarybos sprendime 
1692/96/EB, pateikiančiame Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros1

.Taigi jūsų pranešėjas nori užsitikrinti, kad į esamus projektus bus įtraukti projektai, išvardyti 
2004 m. balandžio 29 d Parlamento Tarybos sprendimo 884/2004/EB iš dalies keičiančio 
Sprendimą 1692/96/EB, pateikiantį Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros2

,priede, kuriame pateiktas išsamus projektų sąrašas, siekiant atkreipti dėmesį ir į naujų 
valstybių narių poreikius, ir į kitų valstybių narių prioritetus.

Jūsų nuomonės pranešėjas taip pat pažymi faktą, kad Sanglaudos fondas globos – už 
transeuropinio tinklo ribų – geležinkelį, upių ir jūrų navigacijos kelius, intermodalinio 
transporto veiklą ir jo intermodalumą, oro ir kelių transporto apimčių didinimą, asmeninį 
transportą ir kolektyvinio transporto rūšis.

Kitas taikomas pasiūlymo dėl reglamento straipsnis susijęs su Sanglaudos fondo veiklos 
tęsimu, jeigu Taryba nustato, kad valstybėje narėje egzistuoja išskirtiniai visuomenės 
trūkumai.

Pranešėjo pastabos

Pasiūlymas dėl reglamento skiriasi nuo ankstesnio reglamento dviem svarbiais aspektais.
Pasiūlymas dėl reglamento nenustato fondo valdymo ir kontrolės sistemos. Jis nepateikia 
planavimo periodo, pavyzdžiui, 2007–2013 m., nurodomosios metinių išlaidų programos.

Pirmuoju aspektu valdymo ir kontrolės taisyklės yra reglamento dėl bendrųjų gairių 
pasiūlyme. Ši veiksmas, kuriuo tikimasi trijų fondų (Regioninio, Socialinio ir Sanglaudos) 
suderinto veiklos programavimo, siekiant geresnės konvergencijos,, regioninio ir teritorinio 
konkurencingumo, yra suprantamas.

Tačiau nei šiame pasiūlyme dėl reglamento, nei pasiūlyme dėl reglamento dėl bendrųjų gairių 
nėra numatytos Sanglaudos fondo kasmetinių arba programavimo periodo paskirstymo 
išlaidos.

  
1 OL L 228, 1996 7 9, p. 1.
2 OL L 167, 2004 4 30, p. 1.
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Taigi neįmanoma įvertinti paramos, kurią Sanglaudos fondas galėtų teikti transporto politikai, 
įskaitant transeuropinį tinklą šalyse, kuriose siekiama to paties tikslo.

Pažymėtina, kad Sanglaudos fondas taikomas tik šalims, kurių turtas ne didesnis kaip 90 proc. 
vidutinio Europos BVP. Dėl išsiplėtimo gauname statistinį rezultatą, kuro esmė – kai kurių 
šalių pašalinimas iš penkiolikos Europos šalių. Jūsų pranešėjas pažymi, kad būtų sveikintina, 
jeigu Taryba parodytų tam tikrą lankstumą šioje srityje pritardama Sanglaudos fondui.
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PROCEDŪRA

Pavadinimas Sanglaudos fondas
Procedūros numeris 2004/0166(AVC)

Atsakingas komitetas REGI

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
Paskelbimo plenariniame posėdyje 

data

TRAN

Glaudesnis bendradarbiavimas
Nuomonės referentas:

Paskyrimo data
Josu Ortuondo Larrea
02.09.2004

Svarstymas komitete 16.3.2005 18.4.2005
Priėmimo data 19.4.2005
Galutinio balsavimo rezultatai Už:

Prieš:
Susilaikė:

35
3
1

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Sylwester 
Chruszcz, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, 
Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Said El 
Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, 
Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg 
Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg 
Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Erik Meijer, 
Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís 
Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo 
Schmitt, Dirk Sterckx, Gary Titley, Marta Vincenzi, Corien 
Wortmann-Kool, Roberts Zile

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę pavaduojantys nariai

Fausto Correia, Zita Gurmai, Willem Schuth

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę pavaduojantys nariai (178 
straipsnio 2 dalis)
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