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7.12.2018 A8-0409/55 

Pakeitimas 55 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Europos infrastruktūros tinklų 

priemone (toliau – programa) siekiama 

paspartinti investicijas transeuropinių 

tinklų srityje ir pritraukti finansavimą tiek 

iš viešojo, tiek iš privačiojo sektorių, kartu 

padidinant teisinį tikrumą ir laikantis 

technologinio neutralumo principo. 

Programa turėtų sudaryti galimybes 

visapusiškai išnaudoti transporto, 

energetikos ir skaitmeninės ekonomikos 

sektorių sinergiją ir taip padidinti Sąjungos 

veiksmų efektyvumą ir suteikti galimybių 

optimizuoti įgyvendinimo išlaidas; 

(2) Europos infrastruktūros tinklų 

priemone (toliau – Programa) siekiama 

paspartinti investicijas transeuropinių 

tinklų srityje ir pritraukti finansavimą tiek 

iš viešojo, tiek iš privačiojo sektorių, kartu 

padidinant teisinį tikrumą. Programa turėtų 

sudaryti galimybes visapusiškai išnaudoti 

transporto, energetikos ir skaitmeninės 

ekonomikos sektorių tarpusavio sinergiją 

ir taip padidinti Sąjungos veiksmų 

veiksmingumą ir suteikti galimybių 

optimizuoti įgyvendinimo sąnaudas; 

__________________ __________________ 

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

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/56 

Pakeitimas 56 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

(4) atsižvelgiant į klimato kaitos 

problemų sprendimo svarbą, remiantis 

Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti 

Paryžiaus klimato susitarimą ir 17 

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, 

pagal šį reglamentą klimato veiksmus 

reikėtų įtraukti į visas politikos kryptis ir 

siekti bendro tikslo 25 proc. ES biudžeto 

išlaidų skirti klimato srities tikslams 

įgyvendinti. Planuojama, kad dėl veiksmų 

pagal šią Programą bent 70 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, 

netaršiu judumu, nuo iškastinio kuro 

nepriklausančiu miesto transportu, 

elektros energijos perdavimu, elektros 

kaupimu, energijos vartojimo efektyvumu, 

pažangiaisiais tinklais ir atsinaujinančiąją 

energija; ii) 40 proc. išlaidų yra susijusios 

su tvariais ir laivybai tinkamais vidaus 

vandenų keliais, daugiarūšiu vežimu, 

elektromobilių įkrovimo infrastruktūra ir iš 

atsinaujinančių išteklių gaunamu 

vandeniliu (jei šie elementai atitinka 

klimato politikos tikslus ir sudaro sąlygas 

pamatuojamu būdu pereiti nuo iškastinio 
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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 klimato kaitos 

pagal gaires, kurias Komisija turėtų 

parengti kartu su kitoms Sąjungos 

programoms rengiamomis gairėmis; 

kuro). Rengiant ir įgyvendinant Programą 

bus nustatyti susiję veiksmai, kurie bus 

dar kartą įvertinti atliekant atitinkamą 

vertinimą ar peržiūrą. 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 atvejais 

turėtų būti pritaikomi prie klimato kaitos 

pagal gaires, kurias Komisija turėtų 

parengti derindama jas su kitoms Sąjungos 

programoms rengiamomis gairėmis. Pagal 

Sąjungos tikslus ir įsipareigojimus 

sumažinti klimato kaitos poveikį, 

Programa skatinamas perėjimas prie 

tvaresnių transporto priemonių rūšių, 

pavyzdžiui, geležinkelių transporto, 

švaraus miesto transporto, jūrų ir vidaus 

vandenų transporto;   

_____________________ ____________________ 

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

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/57 

Pakeitimas 57 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) siekiant įgyvendinti TEN-T gairėse 

nustatytus tikslus, pirmiausia būtina remti 

tarpvalstybines ir trūkstamas jungtis ir 

atitinkamais atvejais užtikrinti, kad 

remiami veiksmai veiklos rezultatų ir 

sąveikumo požiūriais atitiktų koridorių 

darbo planus, patvirtintus vadovaujantis 

Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 47 

straipsniu, ir bendrą tinklų plėtrą; 

(8) siekiant įgyvendinti TEN-T gairėse 

nustatytus tikslus, pirmiausia būtina remti 

tarpvalstybines ir trūkstamas jungtis ir 

atitinkamais atvejais užtikrinti, kad 

remiami veiksmai veiklos rezultatų ir 

sąveikumo atžvilgiu atitiktų koridorių 

darbo planus, patvirtintus vadovaujantis 

Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 47 

straipsniu, ir bendrą tinklų plėtrą, be kita 

ko, susijusią su Europos dviračių takais; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/58 

Pakeitimas 58 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní 

Riada, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

Martínez 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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. 

______________  
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24 JOIN(2017) 41  

25 JOIN(2018) 5  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/59 

Pakeitimas 59 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (18a) Reglamentu (ES) Nr. .../... 

(Energetikos sąjungos valdymo 

reglamento nauja redakcija) atkreipiamas 

dėmesys į principą „svarbiausia – 

energijos vartojimo efektyvumas“, o tai 

reiškia, kad, prieš atliekant bet kokį 

planavimą energetikos srityje ir priimant 

su politika ir investicijomis susijusius 

sprendimus, apsvarstoma, ar numatomos 

planavimo, politikos ir investicijų 

priemonės gali būti iš dalies ar visiškai 

pakeistos ekonomiškai efektyviomis, 

techniniu, ekonominiu ir aplinkosaugos 

požiūriais patikimomis alternatyviomis 

energijos vartojimo efektyvumo 

priemonėmis, sykiu užtikrinant, kad būtų 

pasiekti atitinkamų sprendimų tikslai; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/60 

Pakeitimas 60 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

(20) įgyvendinant Sąjungos 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo darbotvarkę, novatoriškos 

infrastruktūros technologijos, leidžiančios 

pereiti prie tvarių mažo anglies dioksido 

kiekio energetikos 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, vis labiau skatins 

mažinti priklausomybę nuo iškastinio 

kuro transporto, pramonės, šildymo ir 

vėsinimo sektoriuose, kuriuose iki šio 

dominuoja iškastinis kuras, todėl vis 

daugiau transeuropinės energetikos 

infrastruktūros politikos dėmesio turėtų 

būti skiriama elektros energijos jungtims, 

elektros energijos saugykloms ir 

pažangiųjų tinklų projektams. Norint 

įgyvendinti Sąjungos priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo tikslus, deramas 

dėmesys ir pirmenybė turėtų būti skiriami 

technologijoms ir projektams, kurie padeda 

pereiti prie tvarios mažo anglies dioksido 
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technologijų ekonomikos. Komisija sieks 

padidinti tarpvalstybinių pažangiųjų tinklų, 

novatoriškų saugyklų ir anglies dioksido 

transportavimo projektų, kurie bus 

remiami pagal programą, skaičių; 

kiekio technologijų ekonomikos. Komisija 

turėtų siekti padidinti tarpvalstybinių 

pažangiųjų elektros tinklų ir novatoriškų 

saugyklų, kurie bus remiami pagal 

Programą, skaičių; 

_________________ ________________ 

28 COM(2017) 718 28 COM(2017) 718 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/61 

Pakeitimas 61 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt 

Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/62 

Pakeitimas 62 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos n punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

n) tyrimai – veikla, reikalinga rengiantis 

įgyvendinti projektą, pavyzdžiui, 

parengiamieji, kartografiniai, 

įgyvendinamumo, vertinimo, bandymų ir 

patvirtinimo tyrimai (taip pat kaip 

programinė įranga) ir bet kokia kita 

techninės paramos priemonė, įskaitant 

išankstinius projekto nustatymo, rengimo ir 

sprendimų dėl jo finansavimo priėmimo 

veiksmus, kaip antai atitinkamų vietų 

žvalgymas ir finansinio paketo parengimas; 

 

n) tyrimai – veikla, reikalinga rengiantis 

įgyvendinti projektą, pavyzdžiui, 

parengiamieji, kartografiniai, 

įgyvendinamumo, vertinimo, bandymų ir 

patvirtinimo tyrimai (be kita ko, naudojant 

programinę įrangą) ir bet kokia kita 

techninės paramos priemonė, įskaitant 

išankstinius projekto nustatymo, rengimo ir 

sprendimų dėl jo finansavimo priėmimo 

veiksmus, kaip antai atitinkamų vietų 

žvalgymas ir finansinio paketo parengimas, 

poveikio aplinkai vertinimai, strateginiai 

aplinkos vertinimai ir tyrimai dėl riboto 

judumo asmenų judėjimo sąlygų; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/63 

Pakeitimas 63 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 
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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 – 

plėtoti ir modernizuoti transeuropinius 

tinklus transporto, energetikos ir 

skaitmeninės ekonomikos srityse ir 

sudaryti palankesnes sąlygas 

tarpvalstybiniam bendradarbiavimui 

atsinaujinančiosios energijos ir energijos 

vartojimo efektyvumo klausimais, padėti 

įgyvendinti ilgalaikius priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo įsipareigojimus, 

prisidėti prie pažangaus, tvaraus ir 

integracinio augimo, stiprinti teritorinę, 

socialinę ir ekonominę sanglaudą, 

sutelkiant dėmesį į visapusišką transporto, 

energetikos ir skaitmeninės ekonomikos 

sektorių tarpusavio sinergijos 

išnaudojimą. 

Or. en 
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ii) pritaikyti TEN-T tinklus prie 

karinio mobilumo reikalavimų; 

Išbraukta. 

Or. en 

 


