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6.12.2018 A8-0409/11 

Pakeitimas 11 

Angelo Ciocca 

ENF 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 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) programa turėtų būti siekiama remti 

klimato kaitos, aplinkos bei socialiniu 

požiūriu tvarius projektus ir, jeigu 

taikytina, vykdyti klimato kaitos 

švelninimo ir prisitaikymo prie klimato 

kaitos veiksmus. Visų pirma reikėtų 

sustiprinti programos indėlį siekiant 

Paryžiaus klimato susitarimo uždavinių ir 

tikslų bei siūlomų 2030 m. klimato kaitos 

ir energetikos tikslų ir ilgalaikio 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo tikslo; 

(3) programa turėtų būti siekiama remti 

klimato kaitos, aplinkos bei socialiniu 

požiūriu tvarius projektus ir, jeigu 

taikytina, vykdyti klimato kaitos 

švelninimo ir prisitaikymo prie klimato 

kaitos veiksmus. Visų pirma reikėtų 

sustiprinti programos indėlį siekiant 

uždavinių ir ilgalaikio priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo tikslo; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/12 

Pakeitimas 12 

Angelo Ciocca 

ENF 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 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) atsižvelgiant į klimato kaitos 

problemų sprendimo svarbą, remiantis 

Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 

Paryžiaus klimato susitarimą ir Jungtinių 

Tautų darnaus vystymosi tikslus, pagal šį 

reglamentą klimato veiksmus reikėtų 

įtraukti į visas politikos kryptis ir siekti 

bendro tikslo 25 proc. ES biudžeto išlaidų 

skirti klimato srities tikslams įgyvendinti18. 

Planuojama, kad dėl veiksmų pagal šią 

programą 60 proc. viso programos 

finansinio paketo bus skirta klimato 

tikslams, be kita ko, remiantis šiais Rio 

rodikliais: i) 100 proc. išlaidų yra 

susijusios su geležinkelių infrastruktūra, 

alternatyviaisiais degalais, švariu miesto 

transportu, elektros energijos perdavimu, 

elektros kaupimu, pažangiaisiais tinklais, 

CO2 transportu ir atsinaujinančiąją 

energija; ii) 40 proc. išlaidų yra susijusios 

su vidaus vandenų keliais, daugiarūšiu 

vežimu ir dujų infrastruktūra (jei pastaroji 

sudaro sąlygas padidinti iš atsinaujinančių 

išteklių gaunamo vandenilio arba 

biometano naudojimą). Atitinkami 

veiksmai bus nustatyti rengiant bei 

įgyvendinant programą ir iš naujo įvertinti 

atsižvelgiant į atitinkamų vertinimų ir 

peržiūros procesų išvadas. Siekiant išvengti 

galimo ilgalaikio klimato kaitos poveikio 

infrastruktūros veikimui ir užtikrinti, kad 

su projektu susijusio išmetamo šiltnamio 

(4) atsižvelgiant į klimato kaitos 

problemų sprendimo svarbą, pagal šį 

reglamentą klimato veiksmus reikėtų 

įtraukti į visas politikos kryptis ir siekti 

bendro tikslo 25 proc. ES biudžeto išlaidų 

skirti klimato srities tikslams įgyvendinti18. 

Planuojama, kad veiksmais pagal šią 

programą bus prisidedama prie klimato 

tikslų, be kita ko, remiantis šiais Rio 

rodikliais: i) 100 proc. išlaidų yra 

susijusios su geležinkelių infrastruktūra, 

alternatyviaisiais degalais, švariu miesto 

transportu, elektros energijos perdavimu, 

elektros kaupimu, pažangiaisiais tinklais, 

CO2 transportu ir atsinaujinančiąją 

energija; ii) 40 proc. išlaidų yra susijusios 

su vidaus vandenų keliais, daugiarūšiu 

vežimu ir dujų infrastruktūra (jei pastaroji 

sudaro sąlygas padidinti iš atsinaujinančių 

išteklių gaunamo vandenilio arba 

biometano naudojimą). Atitinkami 

veiksmai bus nustatyti rengiant bei 

įgyvendinant programą ir iš naujo įvertinti 

atsižvelgiant į atitinkamų vertinimų ir 

peržiūros procesų išvadas. Siekiant išvengti 

galimo ilgalaikio klimato kaitos poveikio 

infrastruktūros veikimui ir užtikrinti, kad 

su projektu susijusio išmetamo šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekio išlaidos būtų 

įtrauktos į projekto ekonominį vertinimą, 

pagal programą remiami projektai tam 

tikrais atvejais turėtų būti pritaikomi prie 



 

AM\1171561LT.docx  PE631.579v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

efektą sukeliančių dujų kiekio išlaidos būtų 

įtrauktos į projekto ekonominį vertinimą, 

pagal programą remiami projektai tam 

tikrais atvejais turėtų būti pritaikomi prie 

klimato kaitos pagal gaires, kurias 

Komisija turėtų parengti kartu su kitoms 

Sąjungos programoms rengiamomis 

gairėmis; 

klimato kaitos pagal gaires, kurias 

Komisija turėtų parengti kartu su kitoms 

Sąjungos programoms rengiamomis 

gairėmis; 

_________________ _________________ 

18 COM(2018) 321, 13 p. 18 COM(2018) 321, 13 p. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/13 

Pakeitimas 13 

Angelo Ciocca 

ENF 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 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) svarbus šios programos tikslas yra 

padidinti transporto, energetikos ir 

skaitmeninės ekonomikos sektorių 

sinergiją. Tuo tikslu programoje turėtų būti 

numatyta patvirtinti tarpsektorines darbo 

programas, kuriomis būtų galima skirti 

dėmesio konkrečioms intervencijos sritims, 

pavyzdžiui, susijusioms su susietuoju ir 

automatizuotu susisiekimu ar 

alternatyviaisiais degalais. Be to, pagal 

programą kiekvienam sektoriui turėtų būti 

suteikta galimybė kai kuriuos su kitu 

sektoriumi susijusius pagalbinius 

elementus laikyti atitinkančiais 

reikalavimus, jei toks požiūris padidina 

investicijų teikiamą socialinę ir ekonominę 

naudą. Sektorių sinergija turėtų būti 

skatinama pasirinktiems veiksmams 

taikomais skyrimo kriterijais; 

(6) svarbus šios programos tikslas yra 

padidinti transporto, energetikos ir 

skaitmeninės ekonomikos sektorių 

sinergiją. Tuo tikslu programoje turėtų būti 

numatyta patvirtinti tarpsektorines darbo 

programas, kuriomis būtų galima skirti 

dėmesio konkrečioms intervencijos sritims, 

pavyzdžiui, susijusioms su susietuoju ir 

automatizuotu susisiekimu ar 

alternatyviaisiais degalais ir techniniu 

neutralumu. Be to, pagal programą 

kiekvienam sektoriui turėtų būti suteikta 

galimybė kai kuriuos su kitu sektoriumi 

susijusius pagalbinius elementus laikyti 

atitinkančiais reikalavimus, jei toks 

požiūris padidina investicijų teikiamą 

socialinę ir ekonominę naudą. Sektorių 

sinergija turėtų būti skatinama 

pasirinktiems veiksmams taikomais 

skyrimo kriterijais; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/14 

Pakeitimas 14 

Angelo Ciocca 

ENF 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; 

(14) po 2017 m. lapkričio mėn. bendro 

komunikato dėl gynybos mobilumo 

gerinimo Europos Sąjungoje24 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 su transporto infrastruktūra 

susijusius gynybos reikalavimus, o iki 

2019 m. Komisijos tarnybos nustatys 

transeuropinio transporto tinklo dalis, 

tinkamas gynybos transportui, įskaitant 

būtiną turimos infrastruktūros atnaujinimą. 

Sąjunga turėtų finansuoti dvejopos 

paskirties civilinio ir karinio transporto 

infrastruktūros projektus pagal konkrečias 

programos darbo programas, kuriose būtų 

nurodyti taikytini reikalavimai, nustatyti 

pagal veiksmų planą. 

_________________ _________________ 

24 JOIN(2017) 41 24 JOIN(2017) 41 

25 JOIN(2018) 5 25 JOIN(2018) 5 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/15 

Pakeitimas 15 

Angelo Ciocca 

ENF 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 

20 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) įgyvendinant Sąjungos 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo darbotvarkę, novatoriškos 

infrastruktūros technologijos, leidžiančios 

pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio 

energijos ir susisiekimo sistemų bei 

padidinti energijos tiekimo saugumą, yra 

labai svarbios. Visų pirma 2017 m. 

lapkričio 23 d. komunikate „Komunikatas 

dėl Europos energetikos tinklų 

stiprinimo“28 Komisija pabrėžė, kad 

elektros energijos vaidmuo, kai iki 

2030 m. atsinaujinančioji energija 

sudarys pusę elektros gamybos, 

transporto, pramonės, šildymo ir vėsinimo 

sektorius, kuriuose iki šio dominuoja 

iškastinis kuras, vis labiau skatins mažinti 

priklausomybę nuo iškastinio kuro, todėl 

atitinkamai transeuropinės energetikos 

infrastruktūros politikos dėmesio vis 

daugiau skiriama elektros energijos 

jungtims, elektros energijos saugykloms ir 

pažangiųjų tinklų projektams. Norint 

įgyvendinti Sąjungos priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo tikslus, 

atitinkamas dėmesys ir pirmenybė turėtų 

būti skiriami technologijoms ir projektams, 

kurie padeda pereiti prie mažo anglies 

dioksido kiekio technologijų ekonomikos. 

Komisija sieks padidinti tarpvalstybinių 

pažangiųjų tinklų, novatoriškų saugyklų ir 

anglies dioksido transportavimo projektų, 

(20) įgyvendinant Sąjungos 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo darbotvarkę, novatoriškos 

infrastruktūros technologijos, leidžiančios 

pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio 

energijos ir susisiekimo sistemų bei 

padidinti energijos tiekimo saugumą, yra 

labai svarbios. Norint įgyvendinti Sąjungos 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo tikslus, atitinkamas dėmesys ir 

pirmenybė turėtų būti skiriami 

technologijoms ir projektams, kurie padeda 

pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų ekonomikos. Komisija sieks 

padidinti tarpvalstybinių pažangiųjų tinklų, 

novatoriškų saugyklų ir anglies dioksido 

transportavimo projektų, kurie bus remiami 

pagal programą, skaičių; 
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kurie bus remiami pagal programą, skaičių; 

_________________  

28 COM(2017) 718  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/16 

Pakeitimas 16 

Angelo Ciocca 

ENF 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 

25 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) be to, atsižvelgiant į sėkmingai 

įgyvendinamą iniciatyvą „WiFi4EU“, 

pagal programą ir toliau turėtų būti 

remiamas nemokamo, aukštos kokybės, 

vietos belaidžio ryšio tiekimas vietos 

visuomeninio gyvenimo centruose, 

įskaitant visuomeninės paskirties 

subjektus, kaip antai viešojo sektoriaus 

institucijas ir viešųjų paslaugų teikėjus, ir 

plačiajai visuomenei prieinamas lauko 

erdves, kad vietos bendruomenėse būtų 

skatinama Sąjungos skaitmeninės 

ekonomikos vizija; 

(25) be to, pagal programą ir toliau 

turėtų būti remiamas nemokamo, aukštos 

kokybės, vietos belaidžio ryšio tiekimas 

vietos visuomeninio gyvenimo centruose, 

įskaitant visuomeninės paskirties 

subjektus, kaip antai viešojo sektoriaus 

institucijas ir viešųjų paslaugų teikėjus, ir 

plačiajai visuomenei prieinamas lauko 

erdves, kad vietos bendruomenėse būtų 

skatinama Sąjungos skaitmeninės 

ekonomikos vizija; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/17 

Pakeitimas 17 

Angelo Ciocca 

ENF 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; 

ii) pritaikyti TEN-T tinklus prie 

gynybos mobilumo diegiant dvejopos 

paskirties transporto infrastruktūrą; 

Or. en 



 

AM\1171561LT.docx  PE631.579v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.12.2018 A8-0409/18 

Pakeitimas 18 

Angelo Ciocca 

ENF 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 2 dalies a punkto įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) iki 30 615 493 000 EUR – 3 

straipsnio 2 dalies a punkte nustatytiems 

konkretiems tikslams, įskaitant: 

a) 30 615 493 000 EUR – 3 straipsnio 

2 dalies a punkte nustatytiems konkretiems 

tikslams, įskaitant: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/19 

Pakeitimas 19 

Angelo Ciocca 

ENF 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 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) iki 8 650 000 000 EUR – šio 

reglamento 3 straipsnio 2 dalies b punkte 

nurodytiems konkretiems tikslams, iki 

10 proc. šios sumos skiriant 

tarpvalstybiniams atsinaujinančiosios 

energijos srities projektams; 

b) 8 650 000 000 EUR – šio 

reglamento 3 straipsnio 2 dalies b punkte 

nurodytiems konkretiems tikslams, iki 

10 proc. šios sumos skiriant 

tarpvalstybiniams atsinaujinančiosios 

energijos srities projektams; 

Or. en 



 

AM\1171561LT.docx  PE631.579v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.12.2018 A8-0409/20 

Pakeitimas 20 

Angelo Ciocca 

ENF 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 2 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) iki 3 000 000 000 EUR – šio 

reglamento 3 straipsnio 2 dalies c punkte 

nurodytiems konkretiems tikslams. 

c) 3 000 000 000 EUR – šio 

reglamento 3 straipsnio 2 dalies c punkte 

nurodytiems konkretiems tikslams. 

Or. en 

 


