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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2018 A8-0409/95 

Pakeitimas 95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) atsižvelgiant į grėsmę saugumui ir 

saugai, Sąjungos paramą gaunantys 

projektai turėtų apimti infrastruktūros 

atsparumą ir techninę priežiūrą; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2018 A8-0409/96 

Pakeitimas 96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 6 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Bendrai šios programos lėšomis 

finansuojamos investicijos, ypač jei jos 

susijusios su saugios, patikimos ir 

atsparios infrastruktūros tobulinimu ar 

tikslų klimato srityje įgyvendinimu, 

laikomos tinkamomis investicijų sąlygai 

taikyti ir nėra įtraukiamos į valstybių 

narių biudžeto būklės vertinimą, 

atliekamą pagal Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1466/97 5 straipsnį arba Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1467/97 2 straipsnį. 

Laikoma, kad šioje dalyje nurodytos pagal 

šią programą įgyvendinamos investavimo 

ir fiskalinės priemonės nėra įtrauktos į 

deficito ir skolos apskaičiavimus. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/97 

Pakeitimas 97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 9 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9. Pagal pasidalijamojo valdymo 

principą valstybėms narėms skirti ištekliai 

valstybių narių prašymu gali būti perskirti 

programai. Komisija tuos išteklius naudoja 

tiesiogiai pagal Finansinio reglamento [62 

straipsnio 1 dalies a punktą] arba 

netiesiogiai pagal to paties straipsnio c 

punktą. Kai įmanoma, tie ištekliai 

panaudojami atitinkamos valstybės narės 

labui. 

9. Pagal pasidalijamojo valdymo 

principą valstybei narei skirti ištekliai 

valstybės narės prašymu gali būti perskirti 

programai. Komisija tuos išteklius naudoja 

tiesiogiai pagal Finansinio reglamento [62 

straipsnio 1 dalies a punktą] arba 

netiesiogiai pagal to paties straipsnio c 

punktą. Tie ištekliai panaudojami tos 

pačios kategorijos regionuose, kaip 

apibrėžta Reglamento [naujas Bendrųjų 

nuostatų reglamentas] 102 straipsnyje, 
atitinkamos valstybės narės labui ir 

skiriami projektui, kuriuo siekiama to 

paties tikslo. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2018 A8-0409/98 

Pakeitimas 98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 b punkto vi papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

vi) veiksmai, kuriais įgyvendinama 

saugi ir patikima infrastruktūra ir 

susisiekimas, įskaitant kelių eismo 

saugumą, pagal Reglamento (ES) 

Nr. 1315/2013 34 straipsnį; 

vi) veiksmai, kuriais įgyvendinama 

saugi ir patikima infrastruktūra, įskaitant 

infrastruktūros priežiūros gerinimą ir 

atsparumo didinimą, ir susisiekimas, 

įskaitant kelių eismo saugumą, pagal 

Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 34 

straipsnį; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2018 A8-0409/99 

Pakeitimas 99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 b punkto vii papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

vii) veiksmai, kuriais didinamas 

transporto infrastruktūros atsparumas 

klimato kaitai ir gaivalinėms nelaimėms; 

vii) veiksmai, kuriais didinamas 

transporto infrastruktūros atsparumas, be 

kita ko, klimato kaitai ir gaivalinėms 

nelaimėms; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/100 

Pakeitimas 100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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. 

c) įgyvendinant 3 straipsnio 2 dalies a 

punkto ii papunktyje nurodytą konkretų 

tikslą ir pagal 6a straipsnį: 

i) konkreti su veiksmu susijusi veikla, 

kuria remiamos naujos arba esamos 

kariniam transportui tinkamos 

transeuropinio transporto tinklo dalys, 

kad tinklą būtų galima pritaikyti dvejopo 

mobilumo reikalavimams ir naudoti 

infrastruktūrą dvejopais civiliais ir 

kariniais tikslais, kartu užtikrinant 

subalansuotą geografinį pasiskirstymą 

visoje Sąjungoje, visų pirma palei 

Šiaurės-Pietų ir Rytų-Vakarų ašis; 

ia) veiksmai, kuriais didinamas transporto 

infrastruktūros prieinamumas ir 

tinkamumas saugumo ir civilinės saugos 

reikmėms; 

ib) veiksmai, kuriais didinamas 

atsparumas kibernetinio saugumo 

grėsmėms. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2018 A8-0409/101 

Pakeitimas 101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 4 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Projektai, kurie, remiantis 

vertinimu, laikomi darančiais 

nepataisomą žalą aplinkai ir sveikatai, 

negali būti finansuojami pagal šią 

programą. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2018 A8-0409/102 

Pakeitimas 102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

13 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ga) piliečių ir vietos bendruomenių 

dalyvavimą viešosiose konsultacijose, 

kurias vykdo valstybės narės arba vietos 

valdžios institucijos; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/103 

Pakeitimas 103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

13 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Atliekant transporto sektoriaus 

pasiūlymų vertinimą pagal 1 dalyje 

nurodytus skyrimo kriterijus, kai taikytina, 

užtikrinama, kad siūlomi veiksmai būtų 

suderinami su koridorių darbo planais ir 

įgyvendinimo aktais pagal Reglamento 

(ES) Nr. 1315/2013 47 straipsnį, ir 

atsižvelgiama į atsakingo Europos 

koordinatoriaus nuomonę, kaip numatyta 

to reglamento 45 straipsnio 8 dalyje. 

4. Atliekant transporto sektoriaus 

pasiūlymų vertinimą pagal 1 dalyje 

nurodytus skyrimo kriterijus, kai taikytina, 

užtikrinama, kad siūlomi veiksmai būtų 

suderinami su koridorių darbo planais ir 

įgyvendinimo aktais pagal Reglamento 

(ES) Nr. 1315/2013 47 straipsnį. 

Or. en 

 


