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Pakeitimas 1
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Svarbi atkūrimo plano dalis buvo 
pasiūlymas padidinti Bendrijos išlaidas 
nustatytiems strateginiams sektoriams, taip 
sprendžiant nepakankamo investuotojų 
pasitikėjimo problemą ir sudarant sąlygas 
tvirtesnei ekonomikai kurti. Europos 
Vadovų Taryba paprašė Komisijos, 
atsižvelgiant į atitinkamą geografinio 
pasiskirstymo pusiausvyrą, pateikti 
konkrečių projektų sąrašą, pagal kurį 
pirmiausia būtų didinamos investicijos į 
infrastruktūros projektų plėtojimą.

(4) Svarbi atkūrimo plano dalis buvo 
pasiūlymas padidinti Bendrijos išlaidas 
nustatytiems strateginiams sektoriams, taip 
sprendžiant nepakankamo investuotojų 
pasitikėjimo problemą ir sudarant sąlygas 
tvirtesnei ekonomikai kurti. Europos 
Vadovų Taryba paprašė Komisijos, 
atsižvelgiant į atitinkamą geografinio 
pasiskirstymo pusiausvyrą, pateikti 
konkrečių projektų sąrašą, pagal kurį 
pirmiausia būtų didinamos investicijos į 
infrastruktūros projektų plėtojimą, 
įskaitant atsinaujinančios energijos 
projektus ir investicijas į efektyvų 
energijos naudojimą, ypač miestuose ir 
pastatuose.

Or. en

Pakeitimas 2
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamosios dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dujų ir elektros tinklų jungčių, jūros vėjo 
energetikos ir anglies dioksido surinkimo 
bei saugojimo sektoriai atitinka šiuos 
kriterijus.

Dujų ir elektros tinklų jungčių, visų pirma 
vadinamojo ES supertinklo, 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir 
efektyvaus energijos naudojimo bei 
ekologinės pramonės sektoriai atitinka 
šiuos kriterijus.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE421.388v01-00 4/13 AM\774902LT.doc

LT

Pakeitimas 3
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Kaip matyti iš sėkmingos Merų pakto 
iniciatyvos, miestai turi didelių galimybių, 
daug valios ir pajėgumų energijos 
naudojimo efektyvumo srityje užtikrinti 
tvarų vystymąsi, kuris padėtų skatinti ES 
ekonomiką trumpuoju laikotarpiu ir ją 
restruktūrizuoti ilguoju laikotarpiu.  
Miestai turi galimybių vykdyti glaudų 
įvairių sektorių bendradarbiavimą, 
naudoti turimą projektų valdymo vietoje 
patirtį ir už planavimą atsakingų 
institucijų kompetenciją ir remtis savo 
kaip plataus masto darbdavių ir įvairios 
infrastruktūros valdytojų padėtimi. 
Vykdant naujoviškus ir tvarius miesto 
masto projektus reikėtų išnaudoti vietos 
pajėgumus siekiant apmokyti darbuotojus, 
pritaikyti įvairią infrastruktūrą ir remti 
įmones. Miestus reikėtų ir toliau remti 
norint įvykdyti ES tikslus energijos ir 
klimato srityse ir juos viršyti. Taigi 
Europos ekonomikos atkūrimo plane 
turėtų būti skiriama daug dėmesio  
miestams, o ypač efektyviam energijos ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimui pastatuose, ir iš naujo 
paskirstomos lėšos pažangiems 
projektams, koordinuojamiems ir plačiai 
įgyvendinamiems miesto lygmeniu.

Or. en
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Pakeitimas 4
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) 40 % energijos ES sunaudojama 
pastatų sektoriuje. Siekiant sumažinti 
klimato kaitos poveikį, pagerinti energijos 
tiekimo saugumą ir skubiai paskatinti 
užimtumą ES labai svarbios didžiausią 
energijos naudojimo efektyvumą 
užtikrinančios pastatų atnaujinimo ir jų 
statymo priemonės, taip pat svarbu 
naudoti visus šioje srityje tinkamus 
atsinaujinančius energijos šaltinius. 
Atkūrimo plane turėtų būti numatyta 
parama pradinėms investicijoms į 
pastatus, kuriuose bus veiksmingai 
naudojama energija.

Or. en

Pakeitimas 5
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal ją sukuriamos paprogramės, kad 
minėtųjų tikslų būtų siekiama šiose srityse:

Pagal ją sukuriamos paprogramės, kad 
minėtųjų tikslų būtų siekiama šiose srityse:

a) dujų ir elektros tinklų jungčių; a) dujų ir elektros tinklų jungčių, visų 
pirma vadinamojo ES supertinklo;

b) jūros vėjo energijos; ir b) jūros vėjo ir kitų atsinaujinančių
energijos šaltinių; 

c) anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo.

c) efektyvaus energijos naudojimo, ypač 
vadinamųjų pažangiųjų miestų projektų;
d) ekologinės pramonės, ypač didesnio 
išteklių veiksmingumo. 

Adlib Express Watermark



PE421.388v01-00 6/13 AM\774902LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 6
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) pažangieji miestai – miestai, 
įsipareigoję statybos ir gyvenamųjų namų 
sektoriuose efektyviai naudoti energiją ir 
naudoti atsinaujinančius energijos 
išteklius ir vykdyti klimatui palankaus 
viešojo transporto projektus, 
koordinuojamus ES lygiu, visų pirma 
naudojant tokius tinklus kaip Merų 
paktas, URBACT, ICLEI, Eurocities;

Or. en

Pakeitimas 7
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EEPEG įgyvendinimo finansinį paketą 
2009 ir 2010 m. sudaro 3 500 mln. EUR, 
kurie paskirstyti taip:

1. EEPEG įgyvendinimo finansinį paketą 
2009 ir 2010 m. sudaro 3 750 mln. EUR.

Or. en
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Pakeitimas 8
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 50 % viso 1 dalyje nurodyto finansinio 
paketo suma, t. y. 1 875 mln. eurų, 
skiriama kaip tiesioginės dotacijos 
projektams, kurie patenka į 1c dalies 
taikymo sritį, likusioji 50 % viso 
finansinio paketo suma skiriama kaip 
naujoviškos finansavimo priemonės. 
2009 ir 2010 m. nepanaudotos paramos 
lėšos naudojamos siekiant stiprinti 
naujoviškas finansavimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 9
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 b dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Įnašai iš Europos Sąjungos biudžeto į 
EIB, EIF ir kitus viešuosius bankus, skirti 
1a dalyje nurodytoms naujoviškoms 
finansinėms priemonėms, sudaro 1 875 
mln. eurų. Atitinkamos finansinės 
institucijos prisideda tokia pačia suma, 
t. y. papildomais 1 875 mln. eurų, taigi 
naujoviškoms finansinėms priemonėms 
skiriama bendra 3 750 mln. eurų suma, ir 
tai labai skatina tolesnes viešąsias ir 
privačias investicijas, kurios, atsižvelgiant 
į naujoviškų finansinių priemonių pobūdį, 
sudarytų 5–15 mln. eurų. 

Or. en
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Pakeitimas 10
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. 1a ir 1b dalyse nurodyta bendra 5 625 
mln. eurų tiesioginių dotacijų ir 
naujoviškų finansavimo priemonių suma 
vienodai ir lanksčiai paskirstoma 
remiantis projekto privalumų principu: 

a) dujų ir elektros tinklų jungčių 
projektams – 1 750 mln. EUR; 

a) dujotiekių ir elektros tinklų jungčių, visų 
pirma vadinamojo ES supertinklo,
projektams;

b) su jūros vėjo energija susijusiems
projektams – 500 mln. EUR;

b) jūros vėjo ir kitų atsinaujinančių 
energijos šaltinių projektams;

c) anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo projektams – 1 250 mln. EUR. 

c) efektyvaus energijos naudojimo, visų 
pirma vadinamųjų pažangiųjų miestų 
programoms;
d) ekologinei pramonei. 

Or. en

Pakeitimas 11
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyrius. Pavadinimas ir 4–22 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II skyrius (pavadinimas ir 4–22 
straipsniai) išbrauktas.

Or. en
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Pakeitimas 12
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Tinkamumo kriterijai

1. Pasiūlymai laikomi tinkamais EEPEG 
paramai gauti tik tokiu atveju, jei pagal 
juos įgyvendinami tik 1 straipsnyje 
numatytų sričių projektai.
2. Atsižvelgiant į projektą, pasiūlymus gali 
teikti:
a) viena arba kelios kartu veikiančios 
valstybės narės arba ES miestai;
b) viena arba kelios kartu veikiančios 
viešosios arba privačios įmonės ar 
įstaigos, jei sutinka atitinkamu projektu 
tiesiogiai suinteresuota (-os) valstybė (-ės) 
narė (-ės) ir (arba) kompetentingos 
valdžios institucijos (miestai, provincijos 
ar regionai); arba
c) viena arba kelios kartu veikiančios 
tarptautinės organizacijos, jei sutinka 
visos atitinkamu projektu tiesiogiai 
suinteresuotos valstybės narės ir (arba) 
kompetentingos valdžios institucijos 
(miestai, provincijos ar regionai); arba
d) bendroji įmonė, jei sutinka visos 
atitinkamu projektu tiesiogiai 
suinteresuotos valstybės narės ir (arba) 
kompetentingos valdžios institucijos 
(miestai, provincijos ar regionai); arba
e) viena arba kelios kartu veikiančios 
įmonės.
3. Fizinių asmenų pateikti pasiūlymai 
laikomi netinkamais paramai gauti.

Or. en
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Pakeitimas 13
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 22b
Atrankos ir laimėtojo nustatymo kriterijai
1. Vertindama pasiūlymus, gautus pagal 
kvietimą teikti pasiūlymus, Komisija taiko 
projekto privalumų principą, pagrįstą 
tokiais atrankos kriterijais:
– parengtumas, visų pirma susijęs su 
galimybe greitai pradėti vykdyti darbus, ir 
įsipareigojimas didelę dalį su projektu 
susijusių lėšų panaudoti iki 2010 m. 
pabaigos, taip pat įrodoma galimybė 
atlikti įgyvendinamumo vertinimą, 
parengiamuosius bei techninius tyrimus ir 
iki 2010 m. birželio mėn. gauti licencijas 
ir leidimus;
– ilgalaikės socialinės naudos galimybės, 
atsižvelgiant į energijos tiekimo saugumą 
ir tikslus klimato kaitos srityje, ypač 
skatinant naudoti atsinaujinančius 
energijos šaltinius ir energijos naudojimo 
efektyvumą;
– integruoto metodo taikymas ir viešųjų ir 
privačių partnerių įsitraukimo į visus 
projekto rengimo, įgyvendinimo ir 
vertinimo etapus mastas;
– metodo pagrįstumas ir techninis 
tinkamumas, taip pat finansinio paketo 
pagrįstumas visu projekto investavimo 
etapu, ypač susijęs su galimu darbo vietų 
kūrimo mastu ir vidaus mokesčių 
koeficiento dydžiu bei per mažu 
žmogiškųjų ir gamtos išteklių naudojimu.

Or. en
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Pakeitimas 14
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
22 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 22c
Finansavimo sąlygos

1. EEPEG paramos lėšomis dengiamos tik 
su technine pagalba ir statybų projektais 
susijusios išlaidos, prireikus atsižvelgiant į 
galimą veiklos pelną.
2. Į priede nurodytą orientacinį projektų 
sąrašą įtrauktiems projektams skiriama 
EEPEG parama, apskaičiuota kaip 
kiekvienam projektui skiriamų tiesioginių 
dotacijų ir naujoviškų finansinių 
priemonių suma, neviršija ten pat 
nurodytos maksimalios EEPEG paramos 
sumos.
3. Kaip tiesioginės dotacijos skiriama 
EEPEG parama neviršija 50 % vieno 
projekto tinkamų finansuoti investavimo 
išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 15
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
22 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22d straipsnis
Priemonės

1. Paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus 
Komisija, jei reikia, remdamasi priede 
nurodytu orientaciniu sąrašu, atrenka 
pasiūlymus, kuriems bus skiriama 
EEPEG parama, prieš tai įvertinusi, ar šie 
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pasiūlymai atitinka 22a straipsnyje 
nustatytus tinkamumo kriterijus ir 22b 
straipsnyje nustatytus atrankos ir 
laimėtojo nustatymo kriterijus, ir nustato 
skirtinos EEPEG paramos sumą. Šių 
projektų įgyvendinimo sąlygos ir metodai 
nustatomi Komisijos ir paramos gavėjų 
bendradarbiavimo susitarime. Komisija 
praneša gavėjams apie skiriamą EEPEG 
paramą. 
2. EEPEG parama skiriama remiantis 
tiesioginių dotacijų ar naujoviškų 
finansinių priemonių susitarimais, kaip 
nurodyta 23 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 16
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
III skyrius. Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

TIESIOGINĖS DOTACIJOS IR 
NAUJOVIŠKOS FINANSINĖS 
PRIEMONĖS

Or. en

Pakeitimas 17
Gisela Kallenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) vykdant efektyvaus energijos 
naudojimo projektus – pagal Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2006/32/EB 16 straipsnį ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/91/EB 14 straipsnį įsteigtas 
komitetas. 

Or. en
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