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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. One of the main objectives of  
the European Union is indeed to guarantee an adequate balance between economic, social and 
environmental aspects of the development process. 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 should underline the importance of the environmental protection pillar 
when it comes to the regional funds oriented to the underdevelopped regions within the 
"Covergence" objective. These regions have often outdated industries and strongly polluted 
sites and also a high population density. The restructuring of certain industries in these areas 
requires not only the achievement of economic profitability but also high environmental 
protection standards. Therefore, direct aid to investment introducing the most advanced 
technological solutions needs to be encouraged and financed.

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.
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PAKEITIMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos politikos komitetas ragina 
atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus: 

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

Structural Funds must contribute to and deliver the EU Sustainable Development Strategy.

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 aplinką.

Justification

One of the main objectives of  the European Union is to guarantee an adequate balance 
between economic, social and environmental aspects of the development process. The 

  
1 Dar nepaskelbta OL.
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importance of the environmental protection pillar when it comes to the regional funds 
oriented to the underdevelopped regions  within the Covergence objective (art. 4 of the ERDF 
Regulation, COM(2004)495) cannot be underestimated. In these regions, due to the low 
investement rate, not only the development and the civilizational progress but also the 
environmental protection are neglected.

Pakeitimas 3
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 
tvariosios 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, kaimo vietovių kraštovaizdžio 
plėtra, biologinės įvairovės skatinimu ir 
gamtos apsauga, pagalba MVĮ, skirta 
skatinti tvariosios gamybos metodus, tam 
tikslui diegiant rentabilias aplinkos valdymo 
sistemas ir priimant bei naudojant taršos 
prevencijos technologijas įskaitant klimato 
kaitos prevencijos technologijas;

Justification

It is important to include additional areas under the Convergence objective priorities.

Pakeitimas 4
4 straipsnio 10 a) punktas (naujas)

10 a) Tiesioginė pagalba investicijoms, 
ypatingą dėmesį skiriant aukštos kokybės 
švariosioms technologijoms, siekiant 
restruktūrizuoti sunkiąją pramonę tuose 
regionuose, kur palyginti neseniai buvo 
pereita prie rinkos ekonomikos.



Vertimas pagal sutartį

PE 353.716v01-00 6/9 PA\556333LT.doc

LT

Justification

The regions supported by the assistance under the "Convergence" objective have often  
outdated industries and strongly polluted sites. Moreover, these regions have also a high 
population density. Therefore, the restructuring of certain industries in these areas requires 
not only the achievement of economic profitability but also high environmental protection 
standards. The application of the most advanced technological solutions is necessary.

Pakeitimas 5
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

It is important to improve the environmental value of contaminated sites for nature and 
biodiversity, recognising that this has wider social, environmental and economic benefits. Cf. 
also the justification to the amendment on Article 5, paragraph 2, point (aa) (new).

Pakeitimas 6
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

Investment in biodiversity and Natura 2000 sites should not only be linked to direct economic 
benefits but should also contribute to the regions' sustainable objectives. Cf. also the 
justification to the amendment on Article 5, paragraph 2, point a)
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Pakeitimas 7
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

Climate change is one of the biggest environmental threats we face. Floods and the Water 
Framework Directive are linked and should be mentioned here.

Pakeitimas 8
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

The aim of this amendment is to help businesses to reduce their environmental impact, in 
particular through waste and water.

Pakeitimas 9
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 

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 
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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.

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 10
7 straipsnio a) punktas

a) PVM; a) grąžintinas PVM;

Justification

Cf.Short Justification of draftsman.

Pakeitimas 11
9 straipsnio 5) punktas

5) turizmo ir kaimo patogumų plėtojimą. 5) turizmo ir kaimo patogumų plėtojimą ir 
fizinio turto, įskaitant biologinės įvairovės 
ir „Natura 2000“ infrastruktūros valdymo, 
stiprinimą.

Pakeitimas 12
12 straipsnio 1) punktas

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

1) bendradarbiavimo būklės analizė, 
vertinant bendradarbiavimo stipriuosius ir 
silpnuosius aspektus, taip pat tvariosios 
plėtros tikslus, bei patvirtinta strategija 
bendradarbiavimo klausimams spręsti;

Justification

All the national strategies should take into account the European sustainable development 
strategy goals.

Pakeitimas 13
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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.


