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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 

Priedo I dalies lentelės skilties „Transportas“ stulpelio „Konkretūs tikslai“ 2 eilutė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Sektoriai Konkretūs tikslai Rodikliai 

Transportas 

 

 

 

 

 

Veiksmingi ir 

tarpusavyje susieti 

pažangaus, tvaraus, 

integracinio, saugaus ir 

patikimo susisiekimo 

tinklai ir infrastruktūra 

Tarpvalstybinių ir trūkstamų jungčių, 

kurioms teikiama EITP parama (taip pat 

veiksmai, susiję su TEN-T pagrindinio 

tinklo miestų transporto mazgais, jūrų 

uostais, vidaus vandenų uostais bei kelių 

ir geležinkelių terminalais), skaičius 

EITP remiamų veiksmų, padedančių 

skaitmeninti transporto sektorių, skaičius 

Alternatyviųjų degalų tiekimo punktų, 

pastatytų ar atnaujintų remiant EITP, 

skaičius 

EITP remiamų veiksmų, didinančių 

transporto saugumą, skaičius 

Pritaikymas atsižvelgiant 

į karinio mobilumo 

reikalavimus 

Transporto infrastruktūros komponentų, 

pritaikytų atsižvelgiant į karinio 

mobilumo reikalavimus, skaičius 

 

Pakeitimas 

Sektoriai Konkretūs tikslai Rodikliai 

Transportas 

 

 

 

 

 

Veiksmingi ir 

tarpusavyje susieti 

pažangaus, tvaraus, 

integracinio, saugaus ir 

patikimo susisiekimo 

tinklai ir infrastruktūra 

Tarpvalstybinių ir trūkstamų jungčių, 

kurioms teikiama EITP parama (taip pat 

veiksmai, susiję su TEN-T pagrindinio 

tinklo miestų transporto mazgais, jūrų 

uostais, vidaus vandenų uostais bei kelių 

ir geležinkelių terminalais), skaičius 

EITP remiamų veiksmų, padedančių 
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skaitmeninti transporto sektorių, skaičius 

Alternatyviųjų degalų tiekimo punktų, 

pastatytų ar atnaujintų remiant EITP, 

skaičius 

EITP remiamų veiksmų, didinančių 

transporto saugumą, skaičius 

Pritaikymas atsižvelgiant 

į gynybos mobilumo 

reikalavimus 

Transporto infrastruktūros komponentų, 

pritaikytų atsižvelgiant į karinio 

mobilumo reikalavimus, skaičius 

Or. en 
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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 

Priedo I dalies lentelės skilties „Transportas“ stulpelio „Konkretūs tikslai“ 2 eilutė, 3 

stulpelis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Sektoriai Konkretūs tikslai Rodikliai 

Transportas 

 

 

 

 

 

Veiksmingi ir 

tarpusavyje susieti 

pažangaus, tvaraus, 

integracinio, saugaus ir 

patikimo susisiekimo 

tinklai ir infrastruktūra 

Tarpvalstybinių ir trūkstamų jungčių, 

kurioms teikiama EITP parama (taip pat 

veiksmai, susiję su TEN-T pagrindinio 

tinklo miestų transporto mazgais, jūrų 

uostais, vidaus vandenų uostais bei kelių 

ir geležinkelių terminalais), skaičius 

EITP remiamų veiksmų, padedančių 

skaitmeninti transporto sektorių, skaičius 

Alternatyviųjų degalų tiekimo punktų, 

pastatytų ar atnaujintų remiant EITP, 

skaičius 

EITP remiamų veiksmų, didinančių 

transporto saugumą, skaičius 

Pritaikymas atsižvelgiant 

į karinio mobilumo 

reikalavimus 

Transporto infrastruktūros komponentų, 

pritaikytų atsižvelgiant į karinio 

mobilumo reikalavimus, skaičius 
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Pakeitimas 

Sektoriai Konkretūs tikslai Rodikliai 

Transportas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmingi ir 

tarpusavyje susieti 

pažangaus, tvaraus, 

integracinio, saugaus ir 

patikimo susisiekimo 

tinklai ir infrastruktūra 

Tarpvalstybinių ir trūkstamų jungčių, 

kurioms teikiama EITP parama (taip pat 

veiksmai, susiję su TEN-T pagrindinio 

tinklo miestų transporto mazgais, jūrų 

uostais, vidaus vandenų uostais bei kelių 

ir geležinkelių terminalais), skaičius 

EITP remiamų veiksmų, padedančių 

skaitmeninti transporto sektorių, skaičius 

Alternatyviųjų degalų tiekimo punktų, 

pastatytų ar atnaujintų remiant EITP, 

skaičius 

EITP remiamų veiksmų, didinančių 

transporto saugumą, skaičius 

Pritaikymas atsižvelgiant 

į karinio mobilumo 

reikalavimus 

Transporto infrastruktūros komponentų, 

pritaikytų atsižvelgiant į gynybos 

mobilumo reikalavimus, skaičius 

Or. en 

 

 


