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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpio sanglaudos politikos naujų programų. Jis sutinka su Komisijos deklaruojamais 
strateginiais tikslais, pvz.: resursų koncentracija, supaprastinimu ir decentralizacija, didesne 
strategine orientacija į Sąjungos prioritetus, supaprastinta programavimo sistema ir pan.

Norėdamas įvertinti šio pasiūlymo poveikį aplinkai, nuomonės referentas atsižvelgė ne tik į 
pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo pagrindinės nuostatos (KOM(2004)0492), bet 
ir į konkrečiai fondų veiklą reglamentuojančius reglamentų projektus(KOM(2004)0493, 
KOM(2004)0494 ir KOM(2004)0495). 

Nuomonės referentas mano, kad, norint padidinti Europos konkurencingumą ir pasiekti 
Lisabonoje bei Geteborge nustatytus tikslus, būtinas dar lankstesnis požiūris į visą ES 
struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo programavimo ir įgyvendinimo sistemą. Referentas 
yra veiksmų, kurie sumažintų administracinį krūvį ir padidintų tiek įgyvendinimo sistemos 
efektyvumą, tiek produktyvumą, šalininkas. Šie veiksmai turėtų padidinti valstybių ir regionų 
naudos gavėjų įsisavinimo pajėgumus ir tokiu būdu paskatinti visos Sąjungos ekonominį 
vystymąsi. Dėl tos pačios priežasties turėtų būti pakankamai atsižvelgta į specifinius naujų 
valstybių narių vystymosi reikmes.

Norint palengvinti veiksmingą naudojimąsi Sanglaudos fondu, būtina padidinti paramai gauti 
tinkamų sričių skaičių, kurios skatina tvariąją plėtrą, pavyzdžiui: energijos efektyvumo 
didinimas, atsinaujinanti energija, CO2 išmetimo sumažinimas ar ekologiškas miesto 
transportas ir darnus viešasis transportas. Be to, Sanglaudos fondo finansiniai instrumentai 
taip pat turėtų būti skirti upių ir ežerų baseinų vandeniui prižiūrėti, ypač programoms, 
susijusioms su apsauga nuo potvynių. 

Kitas svarbus Sanglaudos fondo aspektas yra N+2 taisyklės įvedimas ir dėl to kylantis 
savaiminis įsipareigojimų nutraukimas. Nuomonės referento požiūrui, tai gali sąlygoti rimtus 
tiek planavimo, tiek įgyvendinimo etapų trūkumus, ypač didelės apimties aplinkos apsaugos 
(pvz., žalos sumažinimo, nuotekų valymo, geriamojo vandens pagerinimo ar atliekų 
tvarkymo) ar infrastruktūros projektų atveju, kai projekto paruošimas ir įgyvendinimas 
užtrunka ilgiau, kartais keletą metų. Dėl Sanglaudos fondo, kurio lėšomis remiamas didelis 
aplinkos sektoriaus projektų kiekis, turėtų būti išlaikytos dabartinės taisyklės, atsižvelgiant į 
N+2. Be to, nuomonės referentas mano, kad nepanaudota parama neturėtų būti prarasta, bet 
turėtų būti iš naujo panaudota naujiems projektams.

Kito programavimo laikotarpio metu visiems planams ir programoms bus taikomas
strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV), kaip reikalaujama direktyvoje dėl SPAV 
(2001/42/EB). Nuomonės referento požiūriu, Komisija turėtų nustatyti, kaip, atsižvelgiant į 
direktyvą dėl SPAV, struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo planams ir programoms taikyti 
strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV). Sistemingai ir tiksliai taikomas SPAV gali 
būti galingas įrankis, padėsiantis iki minimumo sumažinti aplinkai kenkiančių projektų 
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keliamą riziką. 

Aplinkos projektams Komisija pasiūlė skirtingą slenkstį. Toks diskriminuojantis traktavimas 
neturi jokio įtikinamo pagrindimo: didesniems projektams reikia paruošti daugiau (paprastai 
brangių) dokumentų (pvz., išsamią sąnaudų ir naudos analizę), todėl yra didesnė tikimybė, 
kad jie bus atidėti, nes turi būti patvirtinti Komisijos. Kad būtų išvengta aplinkos projektų 
diskriminacijos, kurių loginis pagrindimas ir galimas naudingumas yra visiškai aiškūs, 
vienodas slenkstis turi būti taikomas visiems projektams.

Tam, kad nebūtų be reikalo nutraukiami įsipareigojimai ir kad būtų padidinti įsisavinimo 
pajėgumai, turi būti atkreiptas dėmesys į tris aspektus. Pirma, svarbiausia yra išankstinio 
finansavimo dydis, kadangi nuo to priklauso, ar bus galima nedelsiant pradėti veiksmų 
programas, ypač aplinkos srityje. Tuo atveju, jei paramos gavėjai neturi pakankamai finansų, 
būtų gyvybiškai svarbu iš anksto sumokėti projekto dydžio sumą. Nuomonės referentas 
palaiko visiems fondams vienodos 10 proc. viršutinės ribos nustatymą, vietoje dabar esančio 
struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo diferencijavimo (7 proc. ir 10,5 proc.). Antra, 
atsižvelgiant į galimą projektų ir prioritetų resursų perskirstymą, reikalingos lankstesnės 
programavimo taisyklės. Trečia, Komisijos priimta „vieno fondo taisyklė“, nustatanti 5 proc. 
ribą skirtingų fondų mišriam finansavimui, neatrodo tinkama. Nuomonės referento požiūriu, 
tam, kad valstybių narių institucijos galėtų perskirstyti nepanaudotas fondų lėšas iš vieno 
fondo į kitą, šis santykis turėtų būti padidintas bent iki 20 proc.

Labiau detalizuojant išlaidų tinkamumo taisykles, reglamento projekte sakoma, kad iš ERPF 
(ir Sanglaudos fondo) lėšų negalima finansuoti PVM, nesvarbu, ar jis kompensuojamas, ar ne. 
Jei įsigalios naujos PVM tinkamumo taisyklės, taikomas PVM tarifas sumažins realią 
paramos dalį, dėl to padidės nacionalinio finansavimo dalis. Atsižvelgdamas į tai nuomonės 
referentas mano, kad kitam programavimo laikotarpiui turi būti paliktos dabartinės PVM 
tinkamumo taisyklės. Todėl nekompensuojamą PVM reikėtų ir toliau atlyginti iš ERPF lėšų, 
kaip ir Europos socialinio fondo atveju. Labai svarbu, kad taisyklės visiems fondams būtų 
vienodos.  

Taikant principą „moka teršėjas“, aplinkos apsaugos projektuose reikalaujama apmokestinti 
infrastruktūros naudotojus. O atsižvelgiant į numatomas ateities įplaukas iš infrastruktūros 
projektų, sumažinamas bendrasis finansavimas. Šis derinys sukuria nepageidaujamą 
paskatinimų nesuderinamumą, nes kuo geriau įgyvendinamas principas „moka teršėjas“ (t. y. 
naudotojai yra apmokestinami didesniu aplinkos apsaugos sąnaudų procentu), tuo mažesnis 
bendrasis finansavimas skiriamas konkrečiam projektui. Kad ši problema būtų išspręsta, 
naujam programavimo laikotarpiui Komisija pasiūlė kitas, palankesnes aplinkos projektų 
bendrojo finansavimo skaičiavimo taisykles. Vis dėlto naujo reglamento nuostatos šio aspekto 
atžvilgiu yra neaiškios, nėra tikrumo, ar įsigaliojus naujam reglamentui galės būti taikomos 
pakeistos taisyklės.  

Pagaliau Komisija turėtų taip pat užtikrinti, kad iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondų būtų 
bendrai finansuojami teritorijų, turinčių didelę vertę biologinės įvairovės aspektu, ypač tinklo 
Natura 2000, apsaugos, priežiūros ir tvariosios plėtros projektai.
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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas prašo atsakingą Regioninės 
plėtros komitetą, svarstant Komisijos pasiūlymą, atsižvelgti į toliau išdėstytus aspektus.

1. Džiaugiasi, kad nuolat atsižvelgiama į Bendrijos tvariosios plėtros (TP) prioritetus, ypač į 
Geteborge apibrėžtą aplinkos aspektą, ir kad pabrėžiamas sanglaudos politikos, Europos 
žemės ūkio ir kaimo plėtros fondo (EŽŪKPF) ir Europos žuvininkystės fondo (EŽF) 
finansavimo tipų koordinavimas;

2 Mano, kad norint įvertinti, kokia pažanga padaryta siekiant tvariosios plėtros strategijos 
(TPS) tikslų, valstybių narių pristatomose ataskaitose pagal reglamentą turėtų būti 
įvertinamas fondų įnašas įgyvendinat Europos tvariosios plėtros strategiją (ES TPS);

3. Sutinka su Komisijos požiūriu, kad yra nepaprastai svarbu, kad EŽŪKPF (EAFRD) ir 
EŽF (EFF) remiama veikla būtų vieno integruoto veiksmų plano dalis;

4. Pabrėžia poreikį sukurti lankstesnes programavimo taisykles, ypač atsižvelgiant į 
projektų ir prioritetų resursų perskirstymo galimybę, vykstančių kartu su įgyvendinimo 
veiksmais;

5. Džiaugiasi, kad patvirtinta, jog vertinant strategines gaires, nacionalinės strategijos 
struktūras ir veiksmų programas, būtina atsižvelgti į įstatymų, susijusių su strateginiu 
aplinkos įvertinimu (SAĮ) ir poveikio aplinkai vertinimu (PAV),  reikalavimus;

6. Mano, kad valstybės narės turėtų sukonkretinti nacionalinės strategijos struktūrų ir 
veiksmų programų strateginio aplinkos įvertinimo (SAĮ) tvarką ir užtikrinti, kad 
pagrindinių infrastruktūrinių projektų pasekmių aplinkai vertinimas (PAV) būtų atliktas 
laiku.

7. Pabrėžia, kad visiems didesniems projektams būtų nustatytas vienoda 50 milijonų EUR 
riba.

8. Siūlo, kad „vieno fondo“ taisyklėje, kuria vadovaujasi Komisija, skirtingų fondų 
vykdomo mišraus finansavimo santykis būtų padidintas bent iki 20 proc. 

9. Mano, kad taikant principą „moka teršėjas“ projektų, kurie atneš pajamų, tinkamo 
bendrojo finansavimo apskaičiavimo  taisyklėse turėtų būti numatytas projekto rėmėjams 
toks atlyginimas (paskatinimas), kiek yra taikomas šis principas.

10. Mano, kad teikdami techninę pagalbą fondai taip pat turėtų prisidėti prie nevyriausybinių 
organizacijų (NVO), bendradarbiaujančių su struktūriniais fondais, pajėgumų didinimo;

11. Mano, kad nekompensuojamas PVM turi būti atlyginamas iš visų fondų, ne tik iš ESF;
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12. Mano, kad išankstinio finansavimo lygis yra ypatingai svarbus, ypač aplinkos srityje, ir 
rekomenduoja bendrą 10 proc. aukščiausią ribą visiems fondams;

13. Pabrėžia, kad dėl savaiminio įsipareigojimų nutraukimo turi būti pripažinti ir sumažinti 
kai kurie taisyklės N+2 neigiami padariniai, todėl turi būti išlaikytos dabartinės 
Sanglaudos fondo taisyklės , o pagal N+2 taisyklę reguliuojamos lėšos turėtų būti iš naujo 
panaudotos sanglaudos politikos srityje;

14. Ragina Komisiją užtikrinti, kad struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas bendrai 
finansuotų teritorijų, pasižyminčių didele biologinės įvairovės verte, ypač tinklo Natura 
2000, apsaugos, priežiūros ir tvariosios plėtros projektus;

15. Mano, kad Europos socialinis fondas turėtų prisidėti prie tolesnio aplinkos apsaugos 
srities profesionalaus personalo rengimo.


