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Pakeitimas 29 

Eric Andrieu 

S&D 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 

35 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) Sąjungos lygmeniu Europos 

ekonominės politikos koordinavimo 

semestras yra pagrindas, padedantis 

nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 

ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 

įgyvendinti šiuos reformų prioritetus, 

valstybės narės rengia savo nacionalines 

daugiametes investicijų strategijas. Šios 

strategijos turėtų būti teikiamos kartu su 

metinėmis nacionalinėmis reformų 

programomis ir jose turėtų būti išdėstomi ir 

koordinuojami nacionalinėmis ir (arba) 

Sąjungos lėšomis remtini prioritetiniai 

investiciniai projektai. Jos taip pat turėtų 

padėti nuosekliai naudoti Sąjungos lėšas ir 

kuo labiau padidinti fondų, visų pirma 

Europos regioninės plėtros fondo ir 

Sanglaudos fondo, Europos investicijų 

stabilizavimo priemonės, „InvestEU“ ir 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės 

atitinkamos finansinės paramos pridėtinę 

vertę. Be to, finansinė parama turėtų būti 

nuosekliai naudojama pagal atitinkamus 

Sąjungos ir nacionalinius energetikos ir 

klimato planus; 

(35) Sąjungos lygmeniu Europos 

ekonominės politikos koordinavimo 

semestras yra pagrindas, padedantis 

nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 

ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 

įgyvendinti šiuos reformų prioritetus, 

valstybės narės rengia savo nacionalines 

daugiametes investicijų strategijas. Šios 

strategijos turėtų būti teikiamos kartu su 

metinėmis nacionalinėmis reformų 

programomis ir jose turėtų būti išdėstomi ir 

koordinuojami nacionalinėmis ir (arba) 

Sąjungos lėšomis remtini prioritetiniai 

investiciniai projektai. Jos taip pat turėtų 

padėti nuosekliai naudoti Sąjungos lėšas ir 

kuo labiau padidinti fondų, visų pirma 

Europos regioninės plėtros fondo ir 

Sanglaudos fondo, Europos investicijų 

stabilizavimo priemonės, „InvestEU“ ir 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės 

atitinkamos finansinės paramos pridėtinę 

vertę. Todėl Europos semestre turėtų būti 

skyrius, skirtas nacionalinių daugiamečių 

investicijų strategijų ir nacionalinių 

įsipareigojimų pagal EITP nuoseklumo 

priežiūrai, taip pat numatytos tinkamos 

taisomosios priemonės. Be to, finansinė 

parama turėtų būti nuosekliai naudojama 

pagal atitinkamus Sąjungos ir nacionalinius 

energetikos ir klimato planus; 

Or. en 
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Pakeitimas 30 

Eric Andrieu 

S&D 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 

2 straipsnio 1 pastraipos r a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ra) atsparumo klimato kaitai 

didinimas – projektų gyvavimo ciklo 

ex ante vertinimas, siekiant kuo labiau 

sumažinti neigiamą poveikį ir užtikrinti 

kuo didesnę klimato kaitos švelninimo ir 

prisitaikymo prie jos naudą, remiantis 

Komisijos parengtomis gairėmis. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/31 

Pakeitimas 31 

Eric Andrieu 

S&D 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 i a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ia) prisidėti pagal Reglamento (ES) 

Nr. 1315/2013 33 straipsnį visapusiškai 

visoje Sąjungoje diegiant alternatyviųjų 

degalų infrastruktūrą, į kurią pramonė, 

visų pirma gamintojai, tiekėjai, energijos 

ir degalų gamintojai, investuoja 90 proc. 

visų investuojamų lėšų; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/32 

Pakeitimas 32 

Eric Andrieu 

S&D 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) 7 675 244 000 EUR 2018 m. 

palyginamosiomis kainomis 

(8 650 000 000 EUR dabartinėmis 

kainomis) – šio reglamento 3 straipsnio 2 

dalies b punkte nurodytiems konkretiems 

tikslams, bent 15 proc. šios sumos skiriant 

tarpvalstybiniams atsinaujinančiosios 

energijos srities projektams; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/33 

Pakeitimas 33 

Eric Andrieu 

S&D 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 a punkto iii a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iiia) veiksmai, kuriais pašalinamos 

sąveikumo kliūtys, ypač užtikrinant 

koridorių arba tinklų poveikį ir ypatingą 

dėmesį skiriant tam, kad daugiau prekių 

būtų skatinama vežti geležinkeliais; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/34 

Pakeitimas 34 

Eric Andrieu 

S&D 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 3 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) veiksmai, susiję su bendro intereso 

projektais, kaip nustatyta Reglamento (ES) 

Nr. 347/2013 14 straipsnyje; 

a) veiksmai, susiję su bendro intereso 

projektais, kaip nustatyta Reglamento (ES) 

Nr. 347/2013 14 straipsnyje, ir priskiriami 

prie to reglamento II priedo 1 dalyje 

nustatytų energetikos infrastruktūros 

kategorijų; 

aa) veiksmai, susiję su bendro intereso 

projektais, kaip nustatyta Reglamento 

(ES) Nr. 347/2013 14 straipsnyje, ir 

priskiriami prie to reglamento II priedo 

2 dalyje nustatytų energetikos 

infrastruktūros kategorijų, skiriant ne 

daugiau kaip 15 proc. biudžeto, numatyto 

pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 dalies 

b punktą, ir tik pirmajai darbo programai, 

taip pat veiksmams, kuriems naudojamas 

tik tvarus iš atsinaujinančiųjų išteklių 

gaunamas vandenilis arba biometanas; 

ab) veiksmai, susiję su energetikos 

infrastruktūros projektais, kuriais 

prisidedama prie energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo, kai šie projektai 

daro įtaką tarpvalstybiniam energijos 

srautui, inter alia, per reguliavimą 

apkrova ir pažangiuosius tinklus; 

Or. en 
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Pakeitimas 35 

Eric Andrieu 

S&D 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 

2 a skyrius (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 IIa skyrius 

 11a straipsnis. Viešojo pirkimo sutarčių 

ir (arba) tiekimo sutarčių sudarymas 

 Bet kuris pasiūlymas, pateiktas prekių 

viešojo pirkimo ir (arba) tiekimo sutarčiai 

sudaryti pagal šią programą, laikomas 

priimtinu, jei trečiųjų šalių, su kuriomis 

Sąjunga nėra sudariusi susitarimo, 

kuriuo Sąjungos įmonėms užtikrinamos 

panašios ir veiksmingos galimybės patekti 

į tų šalių rinkas, kilmės prekių dalis 

neviršija 50 proc. viso pasiūlymo prekių 

vertės. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/36 

Pakeitimas 36 

Eric Andrieu 

S&D 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 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Projektai, kuriais siekiama bendro 

finansavimo pagal EITP ir kurie atitinka 

ES politiką, visų pirma TEN-T 

reglamentą, laikomi faktinės Europos 

pridėtinės vertės projektais, kuriuos dera 

vertinti diferencijuotai, atsižvelgiant į 

Stabilumo ir augimo paktą. Siekiant 

paskatinti ir paspartinti valstybių narių, 

regionų, vietos valdžios institucijų ir kitų 

subjektų dalyvavimą finansuojant 

projektus, tie įnašai turi būti laikomi 

vienkartinėmis priemonėmis ir jais turi 

būti siekiama lankstumo, kuris 

suteikiamas galiojančiomis Stabilumo ir 

augimo pakto taisyklėmis1a. 

 _________________ 

 1a Žr. 2015 m. sausio 13 d. Komisijos 

komunikatą „Geriausias pasinaudojimas 

lankstumu, kurį suteikia galiojančios 

Stabilumo ir augimo pakto taisyklės“. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/37 

Pakeitimas 37 

Eric Andrieu 

S&D 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 

27 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Sektorių gairės (TEN gairės) ir 

bendro intereso projektų energetikos 

srityje sąrašai persvarstomi naujam 

išlaidų laikotarpiui, siekiant juos suderinti 

su 2030 m. energetikos ir klimato tikslais 

ir ilgalaikiais priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo uždaviniais ir 

integruoti principą „pirmiausia – 

energijos vartojimo efektyvumas“ į 

investicijų poreikių vertinimą, projektų 

vertinimą ir projektų atrankos procesą. 

Or. en 

 


