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SHORT JUSTIFICATION

Your draftsman welcomes the Commission's proposal for a Regulation on the European 
Regional Development Fund (ERDF). In his view, the proposal succeeds in linking the 
cohesion policy with the Lisbon and Gothenburg objectives. The intervention of the ERDF is 
foreseen in a range of topics and areas which, generally speaking, appear to be consistent with 
the above-mentioned objectives. However, your draftsman thinks that further areas need to be 
added to the relevant articles in order to improve the environmental performance of this Fund 
in particular.

As an example, we

The creation of conditions aiming at reducing the gap in the environmental protection 
measures between the Member States is essential and should be taken as a priority, especially 
in the context of the last enlargement. In order to be effective, the implementation of the 
Natura 2000 network or Water Framework Directive and promoting the Sustainable 
Development Strategy as a whole has to be done at EU level.

The effectiveness of the EU structural policy would be highly increased if the regions were 
not overburdened by a series of long term and rigid constraints giving more importance to 
specific local priorities. Moreover, simplification of procedures would be welcome as far as 
the use of the funds is concerned. In fact, detailed and specific procedural requirements create 
a great risk of slowing down the implementation of new high quality clean technologies and 
blocking the whole process of the environmental protection improvement. Therefore, the issue 
of the absorption capacity deserves special attention from the European Commission and the 
Member States.

On a more specific point concerning the rules on eligibility of expenditure, the draft 
regulation declares VAT ineligible for financing from the ERDF (and the Cohesion Fund) in 
all cases, notwithstanding, whether it is reimbursable or not. Consequently, if the new 
eligibility rules on VAT enter into force, the actual support rate would be reduced by the VAT 
rate applied, which effectively means that the level of national co-financing would increase.
Taking this into account, your draftsman thinks that the current rules on eligibility of VAT 
should be maintained for the next programming period. The VAT, which is non-reimbursable 
should therefore remain eligible for the ERDF contributions as it is the case for the European 
Social Fund. Your draftsman considers that the same rules on eligibility of expenditure should 
apply for all the Funds.

PAKEITIMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos politikos komitetas ragina 
atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Komisijos siūlomas tekstas 1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 straipsnio 1 dalis

ERPF padeda finansuoti pagalbą, skirtą 
didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, mažindamas regionų išsivystymo 
skirtumus ir remdamas regionų ekonomikos 
struktūrų plėtrą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramonių regionų pertvarką.

ERPF padeda finansuoti pagalbą, skirtą 
didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, mažindamas regionų išsivystymo 
skirtumus ir remdamas tvariąją regionų 
ekonomikos struktūrų plėtrą, įskaitant 
nuosmukį patiriančių pramonių regionų 
pertvarką.

Justification

Pakeitimas 2
2 straipsnio 2 dalis

Atlikdamas šį uždavinį, ERPF įgyvendina 
Bendrijos prioritetus, ypač būtinybę didinti 
konkurencingumą ir labiau skatinti naujoves, 
kurti nuolatines darbo vietas bei skatinti 
aplinką tausojantį augimą.

Atlikdamas šį uždavinį, ERPF įgyvendina 
Bendrijos prioritetus, ypač būtinybę didinti 
konkurencingumą ir labiau skatinti naujoves,
skatinti tvariąją plėtrą, kurti nuolatines
darbo vietas bei saugoti ir gerinti natūralią 
ir miesto aplinką.

Justification

By environment we should also mean the natural and urban environment which frequently is 
managed by city councils.

Pakeitimas3

3 a straipsnis (naujas)

  
1 Dar nepaskelbta OL.
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3a straipsnis
Subalansuota ir tvari regioninė plėtra 

Regioninė plėtra reiškia pastovaus 
gyvenimo ir darbo regionuose saugojimą,
plėtrą ir, kai reikia, keitimą.

Pakeitimas4

4 straipsnio 3 punktas

3) Aplinka, įskaitant investicijas, susijusias 
su atliekų tvarkymu, vandens tiekimu, 
miesto nuotekų valymu ir oro kokybe, 
integruota taršos prevencija ir kontrole, 
užterštų vietų ir žemės atgaivinimu, 
biologinės įvairovės skatinimu ir gamtos 
apsauga, pagalba MVĮ, skirta skatinti tvarios 
gamybos metodus, tam tikslui diegiant 
rentabilias aplinkos valdymo sistemas ir 
priimant bei naudojant taršos prevencijos 
technologijas;

3) Aplinka, įskaitant investicijas, susijusias 
su atliekų tvarkymu, vandens tiekimu, 
vandens kokybe, upių baseinų apsauga ir 
tvarkymu, aplinkosaugos grėsmių 
prevencija (įskaitant apsaugą nuo potvynių 
ir vidinių vandens telkinių taršos), miesto 
nuotekų valymu ir oro kokybe, integruota 
taršos prevencija ir kontrole, akustinės 
taršos prevencija, užterštų vietų ir žemės 
atgaivinimu, biologinės įvairovės skatinimu 
ir gamtos apsauga, pagalba MVĮ, skirta 
skatinti tvarios gamybos metodus, tam 
tikslui diegiant rentabilias aplinkos valdymo 
sistemas ir priimant bei naudojant taršos 
prevencijos technologijas, įskaitant klimato 
kaitos prevencijos technologijas.

Or. de

Pakeitimas5

4 straipsnio 5 punktas

5) Turizmas, iskaitant gamtiniu ir kulturiniu 
turtu, kaip tvaraus turizmo potencialo, 
propagavima, kulturinio palikimo apsauga ir 
stiprinima, remiant ekonomikos pletra, 
padeda gerinti turizmo paslaugu teikima 
teikiant didesnes pridetines vertes paslaugas;

5) Turizmas, iskaitant gamtiniu ir kulturiniu 
turtu, kaip tvaraus turizmo potencialo, 
propagavima, fizinio ir kulturinio palikimo 
apsauga ir stiprinima, remiant subalansuota 
ekonomikos pletra, padeda gerinti turizmo 
paslaugu teikima teikiant didesnes pridetines 
vertes paslaugas;

Pakeitimas 6
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4 straipsnio 10 a) punktas (naujas)

10 a)

Justification

Pakeitimas 7
5 straipsnio 2 dalies a) punktas

a) skatinti investicijas užterštoms vietoms ir 
žemei atgaivinti, skatinti infrastruktūros, 
susijusios su biologine įvairove ir 
„Natura 2000“, plėtojimą, taip padedant 
plėtoti tvariąją ekonomiką ir įvairinti kaimo 
vietoves;

a) skatinti investicijas užterštoms vietoms ir 
žemei atgaivinti, taip stiprinant 
ekonomines, socialines ir aplinkosaugos 
galimybes;

Justification

Article 5, paragraph 2, point (aa) (new).

Pakeitimas 8
5 straipsnio 2 dalies a a) punktas (naujas)

aa) skatinti infrastruktūros, susijusios su 
Bendrąja vandens politikos direktyva, 
biologine įvairove ir „Natura 2000“, 
plėtojimą, taip padedant skatinti tvariąją 
plėtrą ir įvairinti kaimo vietoves;

Justification

Article 5, paragraph 2, point a)
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Pakeitimas 9

5 straipsnio 2 punkto a a raidė (nauja)

aa) Privažiavimo į saugomas teritorijas 
kelių infrastruktūros skatinimas, siekiant 
remti tvarų turizmą ir teikti pridėtinę vertę 
saugomoms teritorijoms, tokioms kaip 
„Natura 2000“ tinklas;

Justification

In the interest of sustainable tourism, access routes to protected zones should also be 
developed and taken care of.

Pakeitimas10

5 straipsnio 2 punkto c punktas

c) netaršaus viešojo miestų transporto 
skatinimas;

c) aplinkos neteršiančio viešojo transporto 
skatinimas;

Justification

It should be clear that we aim for transport solutions with a positive overall environmental 
effect regarding the whole of the Union and not just its urban complexes.

Pakeitimas 11
5 straipsnio 2 dalies d) punktas

d) kurti planus ir priemones, kaip užkirsti 
kelią gamtiniams ir technologiniams 
pavojams ir kaip su jais tvarkytis.

d) kurti planus ir priemones, kaip užkirsti 
kelią gamtiniams ir technologiniams 
pavojams ir kaip su jais tvarkytis, įskaitant 
klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą 
prie jo bei potvynių pavojaus mažinimą, 
įgyvendinant Bendrąją vandens politikos 
direktyvą.

Justification
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Pakeitimas 12
5 straipsnio 2 dalies d a) punktas (naujas)

da) skatinti tausojantį gamtinių išteklių 
naudojimą ir didinti regioninius turtus, 
vykdant taršos prevenciją ir darnųjį atliekų 
ir vandens tvarkymą;

Justification

Pakeitimas 13
6 straipsnio 2 dalies c) punktas

c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų saugumo 
skatinimą ir apsaugą nuo potvynių, jūrų ir 
vidaus vandenų taršos, erozijos, žemės 
drebėjimų ir griūčių prevenciją bei apsaugą 
nuo jų. Programos gali apimti įrangos 
tiekimą ir infrastruktūros plėtojimą, 
nacionalinių pagalbos planų rengimą ir 
įgyvendinimą, bendras rizikos planavimo 
sistemas bendrų priemonių, kurios skirtos 
gamtinių ir technologinių pavojų 
prevencijai, monitoringui ir kontrolei, 
kūrimą.

c) rizikos prevencija, įskaitant jūrų saugumo 
skatinimą ir apsaugą nuo potvynių, jūrų ir 
vidaus vandenų taršos, erozijos, žemės 
drebėjimų ir griūčių prevenciją bei apsaugą 
nuo jų, taip pat klimato kaitos švelninimą ir 
prisitaikymą prie jo. Programos gali apimti 
įrangos tiekimą ir infrastruktūros plėtojimą, 
nacionalinių pagalbos planų rengimą ir 
įgyvendinimą, bendras rizikos planavimo 
sistemas bendrų priemonių, kurios skirtos 
gamtinių ir technologinių pavojų 
prevencijai, monitoringui ir kontrolei, 
kūrimą.

Pakeitimas 14
7 straipsnio a) punktas

a) PVM; a) grąžintinas PVM;

Justification

Cf.Short Justification of draftsman.

Pakeitimas 15
9 straipsnio 2 dalies 5) punktas
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5) turizmo ir kaimo patogumų plėtojimą. 5) turizmo ir kaimo patogumų plėtojimą ir 
fizinio turto, įskaitant biologinės įvairovės 
ir „Natura 2000“ infrastruktūros valdymo, 
stiprinimą.

Pakeitimas16

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Įtraukti projektai, kuriuose turi dalyvauti ir 
/ arba bendradarbiauti keletas vietos 
valdžios institucijų, bus ERPF veiklos 
kaimo vietovėse pridėtinės vertės rodiklis.

Justification

The aim of the amendment is to encourage integrated regional projects involving cooperation 
between different municipalities.

Pakeitimas 17

10 straipsnio 2 dalis

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnio, ERPF visų 
pirma prisideda prie investicijų, skirtų 
gerinti privažiavimus, finansavimo, su 
kultūriniu palikimu susijusios ekonominės 
veiklos skatinimo ir plėtojimo, tvaraus 
gamtinių išteklių naudojimo propagavimo ir 
turizmo sektoriaus skatinimo.

Nepažeisdamas 3 ir 4 straipsnių, ERPF visų 
pirma prisideda prie investicijų, skirtų 
gerinti privažiavimus, finansavimo 
(infrastruktūros, tinklų ir paslaugų),
ekonominio diversifikavimo rėmimo, su 
kultūriniu palikimu susijusios ekonominės 
veiklos skatinimo ir plėtojimo, tvaraus 
gamtinių išteklių naudojimo ir apsaugos
propagavimo ir turizmo sektoriaus 
skatinimo.

Justification
The issue of accessibility is of fundamental importance to help regions with natural handicaps 
and it would also seem important to clearly specify the direction development should take.
Often, areas with natural handicaps concentrate excessively on single activities and 
encouraging economic diversity may benefit their development. Sustainable use of natural 
resources should be linked to their protection.

Pakeitimas 18
12 straipsnio 1) punktas

1) bendradarbiavimo būklės analizė, 1) bendradarbiavimo būklės analizė, 
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vertinant bendradarbiavimo stipriuosius ir 
silpnuosius aspektus, bei patvirtinta 
strategija bendradarbiavimo klausimams 
spręsti;

vertinant bendradarbiavimo stipriuosius ir 
silpnuosius aspektus, taip pat tvariosios 
plėtros tikslus, bei patvirtinta strategija 
bendradarbiavimo klausimams spręsti, 
atsižvelgiant į tvaros kriterijus, t. y. poveikį 
gamtai, palikimui (įskaitant istorines 
vietas) ir ekonominį bei demografinį 
neatitikimą.

Justification

All the national strategies should take into account the European sustainable development 
strategy goals. Operational programmes should provide clear information concerning their 
impact on nature and heritage analysed by experts in the field.

Pakeitimas 19
12 straipsnio 3) punktas

3) informacija apie prioritetus ir jų 
konkrečius tikslus. Šie tikslai išreiškiami 
skaičiais, naudojant ribotą skaičių 
įgyvendinimo, rezultatų ir poveikio rodiklių.
Šie rodikliai turi būti tokie, kad galima būtų 
išmatuoti prioritetus įgyvendinančių tikslų 
pažangą ir efektyvumą;

3) informacija apie prioritetus ir jų 
konkrečius tikslus. Šie tikslai išreiškiami 
skaičiais, naudojant ribotą skaičių 
įgyvendinimo, rezultatų ir poveikio rodiklių.
Šie rodikliai turi būti tokie, kad galima būtų 
išmatuoti prioritetus įgyvendinančių tikslų 
pažangą ir efektyvumą ir kad rodikliai būtų 
susiję su socialine ekonomine, struktūrų ir 
aplinkosaugos situacija;

Justification

Projects and programmes should be assessed by a mixture of environmental, social and 
economic indicators.

Pakeitimas20

14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a) Valdančiosios institucijos, prižiūrint 
valstybėms narėms, reguliariai ir tinkamai 
skelbia apie procesus, finansuojamus iš 
Bendrijos lėšų, ir apie asignavimus, 
gaunamus pažeidus tinkamumo kriterijus.
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Justification

Detailed information on the operations co-financed is important in order to increase the 
profile of European funding at  local level. It would also seem equally important to know the 
exact amounts available.
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