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Pakeitimas 3 

Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) po 2017 m. lapkričio mėn. bendro 

komunikato „Karinio mobilumo 

gerinimas Europos Sąjungoje“24 2018 m. 

kovo 28 d. Komisijos ir Sąjungos 

vyriausiosios įgaliotinės užsienio 

reikalams ir saugumo politikai priimtame 

„Karinio mobilumo veiksmų plane“25 

pabrėžiama, kad transporto 

infrastruktūros politika suteikia 

akivaizdžią galimybę padidinti gynybos 

reikmių ir TEN-T sinergiją. Veiksmų 

plane nurodoma, kad iki 2018 m. vidurio 

Taryba raginama apsvarstyti ir patvirtinti 

karinius su transporto infrastruktūra 

susijusius reikalavimus, o iki 2019 m. 

Komisijos tarnybos nustatys 

transeuropinio transporto tinklo dalis, 

tinkamas kariniam transportui, įskaitant 

būtiną turimos infrastruktūros 

atnaujinimą. Sąjunga turėtų finansuoti 

dvejopos paskirties civilinio ir karinio 

transporto projektus pagal konkrečias 

programos darbo programas, kuriose būtų 

nurodyti taikytini reikalavimai, nustatyti 

pagal veiksmų planą; 

Išbraukta. 

_________________  

24 JOIN(2017) 41  

25 JOIN(2018) 5  

Or. en 
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Pakeitimas 4 

Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) pritaikyti TEN-T tinklus prie 

karinio mobilumo reikalavimų; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 5 

Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 8 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. 30 proc. iš Sanglaudos fondo 

pervedamų sumų taps nedelsiant 

prieinamos visoms valstybėms narėms, 

atitinkančioms finansavimo iš Sanglaudos 

fondo reikalavimus, transporto 

infrastruktūros projektams finansuoti pagal 

šį reglamentą, pirmenybę teikiant 

tarpvalstybinėms ir trūkstamoms jungtims. 

Iki 2023 m. gruodžio 31 d., vykdant 

finansavimo reikalavimus atitinkančių 

projektų atranką, laikomasi nacionalinių 

asignavimų pagal Sanglaudos fondą, 

atsižvelgiant į 70 proc. pervestų išteklių. 

Nuo 2024 m. sausio 1 d. programai 

pervestos lėšos, kurios nebuvo skirtos 

transporto infrastruktūros projektui, yra 

prieinamos visoms valstybėms narėms, 

atitinkančioms finansavimo iš Sanglaudos 

fondo reikalavimus, transporto 

infrastruktūros projektams finansuoti pagal 

šį reglamentą. 

8. 40 proc. iš Sanglaudos fondo 

pervedamų sumų taps nedelsiant 

prieinamos visoms valstybėms narėms, 

atitinkančioms finansavimo iš Sanglaudos 

fondo reikalavimus, transporto 

infrastruktūros projektams finansuoti pagal 

šį reglamentą, pirmenybę teikiant 

tarpvalstybinėms ir trūkstamoms jungtims. 

Iki 2023 m. gruodžio 31 d., vykdant 

finansavimo reikalavimus atitinkančių 

projektų atranką, laikomasi nacionalinių 

asignavimų pagal Sanglaudos fondą, 

atsižvelgiant į 60 proc. pervestų išteklių. 

Nuo 2024 m. sausio 1 d. programai 

pervestos lėšos, kurios nebuvo skirtos 

transporto infrastruktūros projektui, yra 

prieinamos visoms valstybėms narėms, 

atitinkančioms finansavimo iš Sanglaudos 

fondo reikalavimus, transporto 

infrastruktūros projektams finansuoti pagal 

šį reglamentą. 

Or. en 
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Pakeitimas 6 

Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) įgyvendinant 3 straipsnio 2 dalies 

a punkto ii papunktyje nurodytą konkretų 

tikslą: veiksmai arba konkreti su veiksmu 

susijusi veikla, kuriais remiama TEN-T 

tinklo transporto infrastruktūra, siekiant 

ją pritaikyti karinio mobilumo 

reikalavimams, kad būtų galima ją 

naudoti dvejopais civiliais ir kariniais 

tikslais. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 7 

Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo II dalies 1 punkto 1 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– 60 proc. veiksmams, išvardytiems 9 

straipsnio 2 dalies a punkte „Su 

veiksmingais ir sujungtais tinklais susiję 

veiksmai“; 

– 80 proc. veiksmams, išvardytiems 9 

straipsnio 2 dalies a punkte „su 

veiksmingais ir sujungtais tinklais susiję 

veiksmai“; 

Or. en 
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Pakeitimas 8 

Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo II dalies 1 punkto 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– 40 proc. veiksmams, išvardytiems 9 

straipsnio 2 dalies b punkte „Veiksmai, 

susiję su pažangiu, tvariu, integraciniu, 

saugiu ir patikimu susisiekimu“. 

– 20 proc. veiksmams, išvardytiems 9 

straipsnio 2 dalies b punkte „su pažangiu, 

tvariu, integraciniu, saugiu ir patikimu 

susisiekimu susiję veiksmai“. 

Or. en 

 


