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7.12.2018 A8-0409/41 

Pakeitimas 41 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bendrasis programos tikslas – kurti 

ir modernizuoti transeuropinius tinklus 

transporto, energetikos ir skaitmeninės 

ekonomikos srityse ir sudaryti palankesnes 

sąlygas tarpvalstybiniam 

bendradarbiavimui atsinaujinančiosios 

energijos klausimais, atsižvelgiant į 

ilgalaikius priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo įsipareigojimus ir 

sutelkiant dėmesį į sektorių sinergiją. 

1. Bendrasis programos tikslas – kurti 

ir modernizuoti nacionalinius ir 

transeuropinius tinklus transporto, 

energetikos ir skaitmeninės ekonomikos 

sektoriuose, nes tai strategiškai svarbūs 

sektoriai valstybių narių vystymosi 

požiūriu, visų pirma viešosios politikos 

sektorių vystymosi požiūriu, ir sudaryti 

palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam 

bendradarbiavimui atsinaujinančiosios 

energijos klausimais, atsižvelgiant į 

ilgalaikius priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo įsipareigojimus ir 

sutelkiant dėmesį į sektorių sinergiją. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/42 

Pakeitimas 42 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) 11 285 493 000 EUR sumą, 

pervestą iš Sanglaudos fondo ir naudotiną 

pagal šį reglamentą tik valstybėse narėse, 

atitinkančiose finansavimo iš Sanglaudos 

fondo reikalavimus; 

Išbraukta. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/43 

Pakeitimas 43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) 6 500 000 000 EUR sumą iš 

gynybos priemonių grupės 3 straipsnio 2 

dalies a punkto ii papunktyje nurodytam 

konkrečiam tikslui; 

iii) 17 785 493 000 EUR sumą iš 

Saugumo ir gynybos išlaidų kategorijos 3 

straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje 

nurodytam konkrečiam tikslui; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/44 

Pakeitimas 44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisija negali nukrypti nuo 2 

dalies a punkto ii papunktyje nurodytos 

sumos. 

Išbraukta. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/45 

Pakeitimas 45 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 7 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Iš Sanglaudos fondo pervedama 

suma panaudojama pagal šį reglamentą 

atsižvelgiant į 8 dalį ir nedarant poveikio 

14 straipsnio 2 dalies b punkto taikymui. 

Išbraukta. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/46 

Pakeitimas 46 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

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. 30 proc. iš gynybos priemonių 

grupės pervedamų sumų turi būti 

nedelsiant prieinamos visoms valstybėms 

narėms, atitinkančioms finansavimo 

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. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/47 

Pakeitimas 47 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Programa įgyvendinama taikant 

tiesioginio valdymo principą, laikantis 

Finansinio reglamento, arba kartu su 

Finansinio reglamento [61 straipsnio 1 

dalies c punkte] nurodytomis įstaigomis, 

taikant netiesioginio valdymo principą. 

1. Programa įgyvendinama taikant 

tiesioginio ir pasidalijamojo valdymo 

principą, laikantis Finansinio reglamento, 

arba kartu su Finansinio reglamento [61 

straipsnio 1 dalies c punkte] nurodytomis 

įstaigomis, taikant netiesioginio valdymo 

principą. Taikant pasidalijamojo valdymo 

principą, turi būti sukurti ir atidėti 

nacionaliniai paketai, o jų bendra suma 

turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų 

programos asignavimų. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/48 

Pakeitimas 48 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Dotacijos gali būti naudojamos 

kartu su Europos investicijų banko arba 

nacionalinių skatinamojo finansavimo 

bankų ar kitų plėtros ir viešųjų finansų 

įstaigų, taip pat privačiojo sektoriaus 

finansų įstaigų ir privačiojo sektoriaus 

investuotojų, įskaitant viešojo ir privačiojo 

sektorių partnerystes, skiriamu 

finansavimu. 

1. Dotacijos gali būti naudojamos 

kartu su Europos investicijų banko arba 

nacionalinių skatinamojo finansavimo 

bankų ar kitų plėtros ir viešųjų finansų 

įstaigų, taip pat privačiojo sektoriaus 

finansų įstaigų ir privačiojo sektoriaus 

investuotojų skiriamu finansavimu. 

Or. pt 

 

 


