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Pakeitimas 104
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) sukūrus Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę turėtų būti maksimizuotos 
augimo galimybės, užtikrinant transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų politikos 
sričių bei tokios politikos įgyvendinimo 
sinergiją, ir taip padidintas Sąjungos 
intervencijos veiksmingumas;

(1) sukūrus Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę turėtų būti maksimizuotos 
darnaus vystymosi galimybės, užtikrinant 
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
politikos sričių bei tokios politikos 
įgyvendinimo sinergiją, ir taip padidintas 
Sąjungos intervencijos veiksmingumas;

Or. en

Pakeitimas 105
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) sukūrus Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę turėtų būti maksimizuotos 
augimo galimybės, užtikrinant transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų politikos 
sričių bei tokios politikos įgyvendinimo 
sinergiją, ir taip padidintas Sąjungos 
intervencijos veiksmingumas;

(1) sukūrus Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę turėtų būti maksimizuotos 
tvaraus augimo galimybės, užtikrinant 
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
politikos sričių bei tokios politikos 
įgyvendinimo sinergiją, ir taip padidintas 
Sąjungos intervencijos veiksmingumas;

Or. sv

Pakeitimas 106
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) sukūrus Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę turėtų būti 
maksimizuotos augimo galimybės,
užtikrinant transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų politikos sričių bei tokios 
politikos įgyvendinimo sinergiją, ir taip 
padidintas Sąjungos intervencijos 
veiksmingumas;

(1) siekiant geresnės socialinės ir 
teritorinės sanglaudos Sąjungoje, būtina 
užtikrinti transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų politikos sričių bei tokios 
politikos įgyvendinimo sąveiką; Naudojant 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę 
Sąjungos tikslas būtų užtikrinti šių 
politikos sričių sąveiką laikantis aukštų 
socialinių ir aplinkosaugos normų;

Or. fr

Pakeitimas 107
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) sukūrus Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę turėtų būti maksimizuotos 
augimo galimybės, užtikrinant transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų politikos 
sričių bei tokios politikos įgyvendinimo 
sinergiją, ir taip padidintas Sąjungos 
intervencijos veiksmingumas;

(1) sukūrus Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę turėtų būti maksimizuotos 
tvaraus ir aplinką tausojančio augimo
galimybės, užtikrinant transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų politikos 
sričių bei tokios politikos įgyvendinimo 
sinergiją, ir taip padidintas Sąjungos 
intervencijos veiksmingumas;

Or. en

Pagrindimas

Ne mažiau svarbu, negu ES ekonomikos augimas, yra užtikrinti, kad augant ekonomikai būtų 
tausojama aplinka, ir iki 2050 m. sukurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomiką, todėl siekiant šių tikslų gali būti naudinga išnaudoti jų tarpusavio sinergiją.

Pakeitimas 108
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) sukūrus Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę turėtų būti maksimizuotos 
augimo galimybės, užtikrinant transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų politikos 
sričių bei tokios politikos įgyvendinimo 
sinergiją, ir taip padidintas Sąjungos 
intervencijos veiksmingumas;

(1) sukūrus Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę turėtų būti maksimizuotos 
augimo ir darbo vietų kūrimo galimybės, 
užtikrinant transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų politikos sričių bei tokios 
politikos įgyvendinimo sinergiją, ir taip 
padidintas Sąjungos intervencijos 
veiksmingumas;

Or. en

Pakeitimas 109
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) siekiant išnaudoti telekomunikacijų 
ir energetikos tinkluose atliekamų 
diegimo, plėtros ir priežiūros darbų 
galimos sinergijos teikiamus pranašumus, 
reikia kuo greičiau supaprastinti 
finansines taisykles;

Or. en

Pakeitimas 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) formuojant transporto 
infrastruktūros politiką derėtų atsižvelgti į 
ekologinį pėdsaką, finansų krizę ir 
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susijusį lėšų trūkumą, demografinius 
pokyčius ir prieinamumo visiems 
gyventojams poreikius visuose 
regionuose. Reikėtų skirti daugiau 
dėmesio pažangioms investicijoms, kurios 
greičiau duotų naudos ekonomikai, 
socialinei padėčiai bei aplinkai, ir kurti 
darbo vietas, tačiau stengtis nevėluoti dėl 
labai didelio masto projektų, kurių 
neįmanoma suspėti įgyvendinti iki 
2030 metų, iki kurių turi būti sukurtas 
pagrindinis tinklas;

Or. en

Pakeitimas 111
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) visiškai veikianti bendroji rinka 
priklauso nuo šiuolaikiškos, gerai 
veikiančios infrastruktūros, visų pirma 
jungiančios Europą transporto, energetikos 
ir telekomunikacijų srityse. Šios augimą 
didinančios jungtys leistų geriau patekti į 
vidaus rinką ir taip padėtų kurti 
konkurencingesnę rinkos ekonomiką 
laikantis strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 
planinių rodiklių;

(2) visiškai veikianti bendroji rinka 
priklauso nuo šiuolaikiškos, gerai 
veikiančios infrastruktūros, visų pirma 
jungiančios Europą transporto, energetikos 
ir telekomunikacijų srityse. Šios augimą 
didinančios jungtys leistų geriau patekti į 
vidaus rinką ir taip padėtų kurti tvaresnę
ekonomiką laikantis strategijos „Europa 
2020“ tikslų ir planinių rodiklių;

Or. en

Pagrindimas

Tvarumas reiškia ne tik vidaus rinkos konkurencingumo užtikrinimą, tai – platesnis tikslas.

Pakeitimas 112
Nuno Teixeira
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) visiškai veikianti bendroji rinka 
priklauso nuo šiuolaikiškos, gerai 
veikiančios infrastruktūros, visų pirma 
jungiančios Europą transporto, energetikos 
ir telekomunikacijų srityse. Šios augimą 
didinančios jungtys leistų geriau patekti į 
vidaus rinką ir taip padėtų kurti 
konkurencingesnę rinkos ekonomiką 
laikantis strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 
planinių rodiklių;

(2) visiškai veikianti bendroji rinka 
priklauso nuo šiuolaikiškos, gerai 
veikiančios infrastruktūros, visų pirma 
jungiančios Europą ir jos regionus
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
srityse. Šios augimą didinančios jungtys 
leistų geriau patekti į vidaus rinką ir taip 
padėtų kurti konkurencingesnę rinkos 
ekonomiką laikantis strategijos „Europa 
2020“ tikslų ir planinių rodiklių;

Or. pt

Pagrindimas

Nors tai yra bendra visos Europos priemonė, svarbu skatinti visų Europos regionų integraciją 
ir vystymąsi pagal strategijos „Europa 2020“ tikslus.

Pakeitimas 113
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) visiškai veikianti bendroji rinka 
priklauso nuo šiuolaikiškos, gerai 
veikiančios infrastruktūros, visų pirma 
jungiančios Europą transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų srityse. 
Šios augimą didinančios jungtys leistų 
geriau patekti į vidaus rinką ir taip padėtų 
kurti konkurencingesnę rinkos 
ekonomiką laikantis strategijos „Europa 
2020“ tikslų ir planinių rodiklių;

(2) Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės sukūrimu siekiama paspartinti 
investicijas transeuropinių tinklų srityje ir 
skatinant tvarų asmenų judėjimą ir 
sukūrus tinkamus infrastruktūros tinklus 
visuose šiuose regionuose padidinti 
socialinę sanglaudą Europoje; šiuo tikslu 
ir siekiant, kad ES veiksmai būtų 
veiksmingesni ir kad turimos lėšos būtų 
tinkamai naudojamos, EITP turėtų 
sudaryti galimybes geriau išnaudoti 
transporto, energijos ir telekomunikacijų 
sektorių sąveiką, siekiant sumažinti jų 
poveikį aplinkai ir padidinti jų 
veiksmingumą;
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Or. fr

Pakeitimas 114
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) visiškai veikianti bendroji rinka 
priklauso nuo šiuolaikiškos, gerai 
veikiančios infrastruktūros, visų pirma 
jungiančios Europą transporto, energetikos 
ir telekomunikacijų srityse. Šios augimą 
didinančios jungtys leistų geriau patekti į 
vidaus rinką ir taip padėtų kurti 
konkurencingesnę rinkos ekonomiką 
laikantis strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 
planinių rodiklių;

(2) visiškai veikianti bendroji rinka 
priklauso nuo šiuolaikiškos, gerai 
veikiančios infrastruktūros, visų pirma 
jungiančios Europą transporto, energetikos 
ir telekomunikacijų srityse. Šios 
sustiprintos jungtys leistų geriau patekti į 
vidaus rinką ir taip padėtų kurti 
konkurencingesnę rinkos ekonomiką 
laikantis strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 
planinių rodiklių;

Or. en

Pakeitimas 115
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) visiškai veikianti bendroji rinka 
priklauso nuo šiuolaikiškos, gerai 
veikiančios infrastruktūros, visų pirma 
jungiančios Europą transporto, energetikos 
ir telekomunikacijų srityse. Šios augimą 
didinančios jungtys leistų geriau patekti į 
vidaus rinką ir taip padėtų kurti 
konkurencingesnę rinkos ekonomiką 
laikantis strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 
planinių rodiklių;

(2) visiškai veikianti bendroji rinka 
priklauso nuo šiuolaikiškos, gerai 
veikiančios infrastruktūros, visų pirma 
jungiančios Europą transporto, energetikos 
ir telekomunikacijų srityse. Šios augimą 
didinančios jungtys leistų geriau patekti į 
vidaus rinką, palengvintų tarpvalstybines 
sąveikas ir taip padėtų kurti 
konkurencingesnę rinkos ekonomiką 
laikantis strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 
planinių rodiklių;

Or. en
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Pakeitimas 116
Franck Proust

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė parodo prioritetines ES 
pramonės sritis. Ši priemonė yra būtina 
siekiant, kad susikurtų ES pramonės 
politika – tvaraus augimo garantas;

Or. fr

Pakeitimas 117
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės sukūrimu siekiama paspartinti 
investicijas transeuropinių tinklų srityje ir 
optimizuoti viešojo ir privačiojo sektorių 
finansavimą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai nereikalingas teiginys, nes EITP tikslai geriau išdėstyti pirmesnėje konstatuojamojoje 
dalyje.

Pakeitimas 118
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės sukūrimu siekiama paspartinti 
investicijas transeuropinių tinklų srityje ir 
optimizuoti viešojo ir privačiojo sektorių 
finansavimą;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 119
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės sukūrimu siekiama paspartinti 
investicijas transeuropinių tinklų srityje ir 
optimizuoti viešojo ir privačiojo sektorių 
finansavimą;

(3) Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės sukūrimu siekiama padidinti 
teisinį saugumą, paspartinti investicijas 
transeuropinių tinklų srityje ir optimizuoti 
viešojo ir privačiojo sektorių finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 120
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės sukūrimu siekiama paspartinti 
investicijas transeuropinių tinklų srityje ir 
optimizuoti viešojo ir privačiojo sektorių 
finansavimą;

(3) Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės sukūrimu siekiama paspartinti 
investicijas transeuropinių tinklų srityje,
padidinti jų sinergiją ir optimizuoti viešojo 
ir privačiojo sektorių finansavimą;

Or. en
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Pakeitimas 121
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) energetikos ir transporto sektoriuose 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
turėtų ne tik padėti pasiekti dabartinius 
tikslus 20 % sumažinti išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
20 % padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
bet ir padėti pagrindus būsimai klimato ir 
energetikos politikos sistemai po 2020 m., 
kai bus itin svarbu toliau plėtoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energetiką ir 
mažinti išmetamųjų klimato kaitą 
sukeliančių dujų kiekį;

Or. sv

Pakeitimas 122
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią grėsmėms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią grėsmėms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
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visuomenės; visuomenės, dar labiau neatskiriant tam 
tikrų Europos regionų, kaip antai 
atokiausių ir salų regionų;

Or. pt

Pagrindimas

Priemonės ir veiksmai, kuriais siekiama skatinti kurti mažo anglies dioksido kiekio visuomenę 
ir ekonomiką, neturėtų būti didesnės regionų, kurie jau atitrūkę nuo vidaus rinkos, atskirties 
priežastis.

Pakeitimas 123
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią grėsmėms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
visuomenės;

(5) visų pirma siekiama atsižvelgti į 
visuotinį ES politikos sričių poveikį 
aplinkai, o Sąjunga įsipareigojo bent 20 % 
Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų tinkamai 
įvertintas poveikis aplinkai, būtų 
prisitaikoma prie jos ir užkertamas kelias
grėsmėms bei jos būtų valdomos. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie visą aplinką 
tausojančios ir socialiai tvarios
visuomenės;

Or. fr

Pakeitimas 124
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, 
kad rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią grėsmėms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
visuomenės;

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Rengiant, planuojant 
ir įgyvendinant bendros svarbos projektus, 
turi būti skatinama švelninti klimato kaitą, 
prisitaikyti prie jos ir užkirsti kelią 
grėsmėms bei jas valdyti. Investicijos į 
infrastruktūrą, kurioms taikomas šis 
reglamentas, turi padėti skatinti perėjimą 
prie mažo anglies dioksido kiekio ir 
klimato bei stichijų poveikiui atsparios 
ekonomikos ir visuomenės;

Or. sv

Pakeitimas 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią grėsmėms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
visuomenės;

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią grėsmėms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
visuomenės. Komisija turėtų užtikrinti, 
kad vidaus rinkoje taikomi tarptautiniai 
susitarimai ir standartai valstybėse narėse 
būtų taikomi nešališkai ir neiškreipiant 
konkurencijos, taip siekiant užtikrinti 
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Europos įmonių sėkmę pasaulinės 
konkurencijos sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią grėsmėms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
visuomenės;

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią grėsmėms bei jas valdyti, ir 
kad šiuo tikslu pirmenybė būtų teikiama 
investicijoms į elektros tinklų sujungimą. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
visuomenės ir kuo mažiau remti 
ilgalaikius, didelio anglies dioksido kiekio 
technologijomis grindžiamus projektus, 
dėl kurių mūsų energetikos sistema būtų 
dar kelis dešimtmečius priklausoma nuo 
iškastinio kuro ir tai kliudytų pasiekti ES 
klimato tikslus iki 2020 ir 2050 m.;

Or. en

Pakeitimas 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2011 m. kovo 28 d. Komisija priėmė 
Baltąją knygą „Bendros Europos transporto 
erdvės kūrimo planas. Konkurencingos 
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas“. Baltojoje 
knygoje nurodomas siekis iki 2050 m. 
transporto sektoriuje, palyginti su 1990 m., 
bent 60 % sumažinti išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų. Baltojoje knygoje 
nurodoma, kad infrastruktūros srityje iki 
2030 m. siekiama sukurti sklandžiai 
veikiantį, visą Sąjungą apimantį 
daugiarūšio transporto TEN-T pagrindinį 
tinklą. Baltojoje knygoje taip pat nurodytas 
tikslas optimizuoti daugiarūšio transporto 
logistikos grandinių veiklą, be kita ko, 
daugiau naudojant energiją efektyviau 
vartojančio transporto rūšių. Todėl joje 
nustatomi tokie atitinkami TEN-T politikos 
tikslai: 30 % ilgesniu kaip 300 km atstumu 
keliais vežamų krovinių iki 2030 m. turėtų 
būti gabenama kitų rūšių transportu, o iki 
2050 m. – daugiau kaip 50 %; iki 2030 m. 
esamas greitojo geležinkelio tinklas turėtų 
pailgėti tris kartus, o iki 2050 m. 
pagrindinę vidutinio nuotolio keleivių 
transporto dalį turėtų sudaryti geležinkelio 
transportas; visi pagrindiniai tinklo oro 
uostai turėtų būti sujungti su geležinkelių 
tinklu; visi jūrų uostai – su krovinių 
vežimo geležinkeliais tinklu ir, jeigu 
įmanoma, su vidaus vandens kelių sistema;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. es

Pagrindimas

Teisingas vertimas į ispanų kalbą yra „red básica“ (liet. „pagrindinis tinklas“), o ne „red 
principal“. Šis pakeitimas turi būti taikomas visam tekstui.

Pakeitimas 128
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2011 m. kovo 28 d. Komisija priėmė 
Baltąją knygą „Bendros Europos transporto 
erdvės kūrimo planas. Konkurencingos 
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas“. Baltojoje 
knygoje nurodomas siekis iki 2050 m. 
transporto sektoriuje, palyginti su 1990 m., 
bent 60 % sumažinti išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų. Baltojoje knygoje 
nurodoma, kad infrastruktūros srityje iki 
2030 m. siekiama sukurti sklandžiai 
veikiantį, visą Sąjungą apimantį 
daugiarūšio transporto TEN-T pagrindinį 
tinklą. Baltojoje knygoje taip pat nurodytas 
tikslas optimizuoti daugiarūšio transporto 
logistikos grandinių veiklą, be kita ko, 
daugiau naudojant energiją efektyviau 
vartojančio transporto rūšių. Todėl joje 
nustatomi tokie atitinkami TEN-T politikos 
tikslai: 30 % ilgesniu kaip 300 km atstumu 
keliais vežamų krovinių iki 2030 m. turėtų 
būti gabenama kitų rūšių transportu, o iki 
2050 m. – daugiau kaip 50 %; iki 2030 m. 
esamas greitojo geležinkelio tinklas turėtų 
pailgėti tris kartus, o iki 2050 m. 
pagrindinę vidutinio nuotolio keleivių 
transporto dalį turėtų sudaryti geležinkelio 
transportas; visi pagrindiniai tinklo oro 
uostai turėtų būti sujungti su geležinkelių 
tinklu; visi jūrų uostai – su krovinių 
vežimo geležinkeliais tinklu ir, jeigu 
įmanoma, su vidaus vandens kelių sistema;

(7) 2011 m. kovo 28 d. Komisija priėmė 
Baltąją knygą „Bendros Europos transporto 
erdvės kūrimo planas. Konkurencingos 
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas“. Baltojoje 
knygoje nurodomas siekis iki 2050 m. 
transporto sektoriuje, palyginti su 1990 m., 
bent 60 % sumažinti išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų. Baltojoje knygoje 
nurodoma, kad infrastruktūros srityje iki 
2030 m. siekiama sukurti sklandžiai 
veikiantį, visą Sąjungą apimantį 
daugiarūšio transporto TEN-T pagrindinį 
tinklą. Baltojoje knygoje taip pat nurodytas 
tikslas tolygiai plėtoti Europos transporto 
erdvę, optimizuoti daugiarūšio transporto 
logistikos grandinių veiklą, be kita ko, 
daugiau naudojant energiją efektyviau 
vartojančio transporto rūšių. Todėl joje 
nustatomi tokie atitinkami TEN-T politikos 
tikslai: 30 % ilgesniu kaip 300 km atstumu 
keliais vežamų krovinių iki 2030 m. turėtų 
būti gabenama kitų rūšių transportu, o iki 
2050 m. – daugiau kaip 50 %; iki 2030 m. 
esamas greitojo geležinkelio tinklas turėtų 
pailgėti tris kartus, o iki 2050 m. 
pagrindinę vidutinio nuotolio keleivių 
transporto dalį turėtų sudaryti geležinkelio 
transportas; visi pagrindiniai tinklo oro 
uostai turėtų būti sujungti su geležinkelių 
tinklu; visi jūrų uostai – su krovinių 
vežimo geležinkeliais tinklu ir su vidaus 
vandens kelių sistema;

Or. ro

Pakeitimas 129
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2011 m. kovo 28 d. Komisija priėmė 
Baltąją knygą „Bendros Europos transporto 
erdvės kūrimo planas. Konkurencingos 
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas“. Baltojoje 
knygoje nurodomas siekis iki 2050 m. 
transporto sektoriuje, palyginti su 1990 m., 
bent 60 % sumažinti išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų. Baltojoje knygoje 
nurodoma, kad infrastruktūros srityje iki 
2030 m. siekiama sukurti sklandžiai 
veikiantį, visą Sąjungą apimantį 
daugiarūšio transporto TEN-T pagrindinį 
tinklą. Baltojoje knygoje taip pat 
nurodytas tikslas optimizuoti daugiarūšio 
transporto logistikos grandinių veiklą, be 
kita ko, daugiau naudojant energiją 
efektyviau vartojančio transporto rūšių. 
Todėl joje nustatomi tokie atitinkami 
TEN-T politikos tikslai: 30 % ilgesniu
kaip 300 km atstumu keliais vežamų 
krovinių iki 2030 m. turėtų būti gabenama 
kitų rūšių transportu, o iki 2050 m. –
daugiau kaip 50 %; iki 2030 m. esamas 
greitojo geležinkelio tinklas turėtų pailgėti 
tris kartus, o iki 2050 m. pagrindinę 
vidutinio nuotolio keleivių transporto dalį 
turėtų sudaryti geležinkelio transportas; 
visi pagrindiniai tinklo oro uostai turėtų 
būti sujungti su geležinkelių tinklu; visi 
jūrų uostai – su krovinių vežimo 
geležinkeliais tinklu ir, jeigu įmanoma, su 
vidaus vandens kelių sistema;

(7) 2011 m. kovo 28 d. Komisija priėmė 
Baltąją knygą „Bendros Europos transporto 
erdvės kūrimo planas. Konkurencingos 
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas“. Nors
Baltojoje knygoje nurodomas siekis iki 
2050 m. transporto sektoriuje, palyginti su 
1990 m., bent 60 % sumažinti išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, Europos 
Parlamentas savo rezoliucijoje ragina 
teisės normomis nustatyti siekį, kad iki 
2020 m. transporto sektoriaus išmetamųjų 
CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų būtų sumažinta 20 %. Baltojoje 
knygoje nurodoma, kad infrastruktūros 
srityje iki 2030 m. siekiama sukurti 
sklandžiai veikiantį, visą Sąjungą 
apimantį daugiarūšio transporto TEN-T 
pagrindinį tinklą, o Europos Parlamentas 
ragina valstybes nares įsipareigoti iki 
2020 m. pašalinti didžiausias žinomas visų 
rūšių transporto kliūtis, šiuo tikslu iki 
2015 m. pateikiant patvirtintą 
finansavimo planą. Baltojoje knygoje taip 
pat nurodytas tikslas optimizuoti 
daugiarūšio transporto logistikos 
grandinių veiklą, be kita ko, daugiau 
naudojant energiją efektyviau vartojančio 
transporto rūšių;

Or. en

Pagrindimas

2011 m. gruodžio 15 d. priimtoje EP rezoliucijoje dėl šios baltosios knygos, siekiant užtikrinti
kuo veiksmingesnį jos įgyvendinimą, pasiūlyta nustatyti aiškesnius tikslus ir griežtesnius 
terminus. Turimas omenyje tik atitinkamas baltojoje knygoje nustatytas prioritetas, nes 
pagrindiniai tikslai nustatomi aiškia teisėkūros procedūra TEN-T reglamentu ir EITP 
reglamentu.
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Pakeitimas 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2011 m. kovo 28 d. Komisija priėmė 
Baltąją knygą „Bendros Europos transporto 
erdvės kūrimo planas. Konkurencingos 
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas“. Baltojoje 
knygoje nurodomas siekis iki 2050 m. 
transporto sektoriuje, palyginti su 1990 m., 
bent 60 % sumažinti išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų. Baltojoje knygoje 
nurodoma, kad infrastruktūros srityje iki 
2030 m. siekiama sukurti sklandžiai 
veikiantį, visą Sąjungą apimantį 
daugiarūšio transporto TEN-T pagrindinį 
tinklą. Baltojoje knygoje taip pat nurodytas 
tikslas optimizuoti daugiarūšio transporto 
logistikos grandinių veiklą, be kita ko, 
daugiau naudojant energiją efektyviau 
vartojančio transporto rūšių. Todėl joje 
nustatomi tokie atitinkami TEN-T politikos 
tikslai: 30 % ilgesniu kaip 300 km atstumu 
keliais vežamų krovinių iki 2030 m. turėtų 
būti gabenama kitų rūšių transportu, o iki 
2050 m. – daugiau kaip 50 %; iki 2030 m. 
esamas greitojo geležinkelio tinklas turėtų 
pailgėti tris kartus, o iki 2050 m. 
pagrindinę vidutinio nuotolio keleivių 
transporto dalį turėtų sudaryti geležinkelio 
transportas; visi pagrindiniai tinklo oro 
uostai turėtų būti sujungti su geležinkelių 
tinklu; visi jūrų uostai – su krovinių 
vežimo geležinkeliais tinklu ir, jeigu 
įmanoma, su vidaus vandens kelių sistema;

(7) 2011 m. kovo 28 d. Komisija priėmė 
Baltąją knygą „Bendros Europos transporto 
erdvės kūrimo planas. Konkurencingos 
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas“. Baltojoje 
knygoje nurodomas siekis iki 2050 m. 
transporto sektoriuje, palyginti su 1990 m., 
bent 60 % sumažinti išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų. Baltojoje knygoje 
nurodoma, kad infrastruktūros srityje iki 
2030 m. siekiama sukurti sklandžiai 
veikiantį, visą Sąjungą apimantį ir sąveikų
daugiarūšio transporto TEN-T pagrindinį 
tinklą. Geležinkelių sąveika galėtų būti 
skatinama įgyvendinant novatoriškus 
sprendimus, kurie padidintų susijusių 
sistemų, pavyzdžiui, traukinio įrangos ir 
daugiavėžio geležinkelio, suderinamumą.
Baltojoje knygoje taip pat nurodytas tikslas 
optimizuoti daugiarūšio transporto 
logistikos grandinių veiklą, be kita ko, 
daugiau naudojant energiją efektyviau 
vartojančio transporto rūšių. Todėl joje 
nustatomi tokie atitinkami TEN-T politikos 
tikslai: 30 % ilgesniu kaip 300 km atstumu 
keliais vežamų krovinių iki 2030 m. turėtų 
būti gabenama kitų rūšių transportu, o iki 
2050 m. – daugiau kaip 50 %; iki 2030 m. 
esamas greitojo geležinkelio tinklas turėtų 
pailgėti tris kartus, o iki 2050 m. 
pagrindinę vidutinio nuotolio keleivių 
transporto dalį turėtų sudaryti geležinkelio 
transportas; visi pagrindiniai tinklo oro 
uostai turėtų būti sujungti su geležinkelių 
tinklu; visi jūrų uostai – su krovinių 
vežimo geležinkeliais tinklu ir, jeigu 
įmanoma, su vidaus vandens kelių sistema;

Or. xm
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Pagrindimas

Sąveika yra vidaus rinkos sklandžiam veikimui – ypač geležinkelių sektoriuje – būtina sąlyga. 
Ieškant pigesnių sprendimų, šią sąvoką reikėtų suprasti plačiai.

Pakeitimas 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Sąjunga siekia, kad bet kokios išorės 
išlaidos būtų kuo mažesnės ir 
neperduodamos ir kad būtų taikomas 
Europos Sąjungos sutarties 191 
straipsnyje nustatytas principas „teršėjas 
moka“;

Or. en

Pakeitimas 132
Michael Gahler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant skatinti transporto perkėlimą 
į geležinkelius, būtina didinti gyventojų, 
kurie kenčia nuo geležinkelių transporto 
keliamo triukšmo, pritarimą ir mažinti 
triukšmą, visų pirma prie krovinių 
vežimui skirtų geležinkelių koridorių;

Or. de

Pakeitimas 133
Philip Bradbourn
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliucijoje 
dėl darniojo ateities transporto Europos 
Parlamentas pabrėžė, kad efektyviai 
transporto politikai būtina iškylančius 
uždavinius atitinkanti finansinė programa 
ir kad šiuo tikslu reikėtų didinti esamus 
transporto ir judumo išteklius; be to, jo 
nuomone, būtina sukurti priemonę, kurią 
taikant būtų koordinuojamas įvairių 
transporto finansavimo šaltinių, pagal 
sanglaudos politiką, viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystę arba kitokias 
finansines priemones, kaip antai 
garantijos, prieinamų lėšų panaudojimas;

(8) savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliucijoje 
dėl darniojo ateities transporto Europos 
Parlamentas pabrėžė, kad efektyviai 
transporto politikai būtina iškylančius 
uždavinius atitinkanti finansinė programa; 
be to, jo nuomone, būtina sukurti 
priemonę, kurią taikant būtų 
koordinuojamas ir optimizuojamas įvairių 
transporto finansavimo šaltinių ir visų ES 
lygmens finansavimo priemonių bei 
sistemų panaudojimas;

Or. en

Pakeitimas 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) ankstesnė daugiametė finansinė 
programa (2007–2013 m) parodė, kad 
ribotas TEN-T skirtas biudžetas trukdo 
tinkamiausiems projektams eiti į priekį, 
ypač tarpvalstybiniams projektams. Jeigu 
TEN-T būtų skiriama pakankamai ES 
biudžeto lėšų, būtų galima ne tik 
pritraukti daugiau privačių investuotojų, 
bet ir pasireikštų stipresnė politinė valia 
dėl ES projektų nacionaliniais 
lygmenimis, todėl būtų galima tikėtis 
geresnio su tarpvalstybiniais projektais 
susijusių valstybių bendradarbiavimo. 
Europos Sąjunga turi siekti didesnių 
užmojų didelių ES infrastruktūros 
projektų srityje, dėl kurių sudėtingumo ir 
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darbų sunkumo reikia skirti daugiau ES 
biudžeto lėšų ir pritaikyti susijusius 
biudžeto teisės aktus. Taigi naujoms TEN-
T gairėms reikia suteikti reikalingas 
biudžeto priemones ir parengti tinkamus 
teisės aktus;

Or. fr

Pagrindimas

Palyginti su ankstesne daugiamete finansine priemone, reikėtų pabrėžti, kad gauti 
netenkinantys rezultatai, susiję su ribotu biudžetu ir kartais netinkamai pritaikytais teisės 
aktais. Taigi Europos infrastruktūros tinklų priemonė sukurta siekiant užtikrinti, kad bus 
sukurti tinkami teisės aktai ir skiriama pakankamai biudžeto lėšų, kad būtų galima siekti 
TEN-T tikslų.

Pakeitimas 135
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) remiantis baltojoje knygoje išdėstytais 
tikslais, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. XXX/2012 
nustatytose TEN-T gairėse nustatoma 
transeuropinio transporto tinklo 
infrastruktūra, nurodomi reikalavimai, 
kuriuos ji turi atitikti, ir numatomos jų 
įgyvendinimo priemonės. Gairėse visų 
pirma numatoma, kad pagrindinis tinklas 
bus baigtas kurti iki 2030 m.;

(10) remiantis baltojoje knygoje išdėstytais 
tikslais, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 
XXX/2012 nustatytose TEN-T gairėse 
nustatoma transeuropinio transporto tinklo 
infrastruktūra, nurodomi reikalavimai, 
kuriuos ji turi atitikti, ir numatomos jų 
įgyvendinimo priemonės. Gairėse visų 
pirma numatoma, kad pagrindinis tinklas 
bus baigtas kurti iki 2030 m., sukuriant 
naują infrastruktūrą, taip pat atkuriant ir 
modernizuojant dabartinę infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) remiantis baltojoje knygoje išdėstytais 
tikslais, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. XXX/2012 
nustatytose TEN-T gairėse nustatoma
transeuropinio transporto tinklo 
infrastruktūra, nurodomi reikalavimai, 
kuriuos ji turi atitikti, ir numatomos jų 
įgyvendinimo priemonės. Gairėse visų 
pirma numatoma, kad pagrindinis tinklas 
bus baigtas kurti iki 2030 m.;

(10) remiantis baltojoje knygoje išdėstytais 
tikslais, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 
XXX/2012 nustatytose TEN-T gairėse 
nustatoma transeuropinio transporto tinklo 
infrastruktūra, nurodomi reikalavimai, 
kuriuos ji turi atitikti, ir numatomos jų 
įgyvendinimo priemonės. Gairėse visų 
pirma numatoma, kad pagrindinis tinklas 
bus baigtas kurti iki 2030 m., sukuriant 
naują infrastruktūrą, taip pat atgaivinant 
ir modernizuojant dabartinę 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 137
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) remdamasi valstybių narių transporto 
infrastruktūros planų analize, Komisija 
prognozuoja, kad investicijų į transportą 
poreikis visam TEN-T tinklui 2014–2020 
m. laikotarpiu sudarys 500 mlrd. EUR, iš 
jų numatomus 250 mlrd. EUR reikės 
investuoti į TEN-T pagrindinį tinklą.
Atsižvelgiant į Sąjungos lygmeniu 
prieinamus išteklius, norint pasiekti 
pageidaujamą poveikį, reikia susitelkti į 
svarbiausią, didžiausią papildomą 
europinę naudą teikiančius projektus. 
Todėl paramą reikėtų sutelkti į pagrindinį 
tinklą (visų pirma pagrindinio tinklo 
koridorius) ir į bendros svarbos eismo 
valdymo sistemų (visų pirma oro eismo 
valdymo sistemų pagal SESAR, kurioms 

(11) remdamasi valstybių narių transporto 
infrastruktūros planų analize, Komisija 
prognozuoja, kad investicijų į transportą 
poreikis visam TEN-T tinklui 2014–2020 
m. laikotarpiu sudarys 500 mlrd. EUR, iš 
jų numatomus 250 mlrd. EUR reikės 
investuoti į TEN-T pagrindinį tinklą;
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reikės maždaug 3 mlrd. EUR Sąjungos 
biudžeto lėšų) projektus;

Or. en

Pagrindimas

Tokio išsamaus aprašymo šioje vietoje nereikia.

Pakeitimas 138
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) remdamasi valstybių narių transporto 
infrastruktūros planų analize, Komisija 
prognozuoja, kad investicijų į transportą 
poreikis visam TEN-T tinklui 2014–2020 
m. laikotarpiu sudarys 500 mlrd. EUR, iš 
jų numatomus 250 mlrd. EUR reikės 
investuoti į TEN-T pagrindinį tinklą. 
Atsižvelgiant į Sąjungos lygmeniu 
prieinamus išteklius, norint pasiekti 
pageidaujamą poveikį, reikia susitelkti į 
svarbiausią, didžiausią papildomą europinę 
naudą teikiančius projektus. Todėl paramą 
reikėtų sutelkti į pagrindinį tinklą (visų 
pirma pagrindinio tinklo koridorius) ir į 
bendros svarbos eismo valdymo sistemų 
(visų pirma oro eismo valdymo sistemų 
pagal SESAR, kurioms reikės maždaug 3 
mlrd. EUR Sąjungos biudžeto lėšų) 
projektus;

(11). remdamasi valstybių narių transporto 
infrastruktūros planų analize, Komisija 
prognozuoja, kad investicijų į transportą 
poreikis visam TEN-T tinklui 2014–2020 
m. laikotarpiu sudarys 500 mlrd. EUR, iš 
jų numatomus 250 mlrd. EUR reikės 
investuoti į TEN-T pagrindinį tinklą. 
Atsižvelgiant į Sąjungos lygmeniu 
prieinamus išteklius, norint pasiekti 
pageidaujamą poveikį, reikia susitelkti į 
svarbiausią, didžiausią papildomą europinę 
naudą teikiančius projektus. Todėl paramą 
reikėtų sutelkti į pagrindinį tinklą (visų 
pirma pagrindinio tinklo koridorius), 
neatmetant paramos visa apimančiam 
susisiekimo tinklui, ir į bendros svarbos 
eismo valdymo sistemų (visų pirma oro 
eismo valdymo sistemų pagal SESAR, 
kurioms reikės maždaug 3 mlrd. EUR 
Sąjungos biudžeto lėšų) projektus;

Or. pt

Pagrindimas

EITP parama turėtų būti sutelkiama į pagrindinį tinklą, tačiau nereikėtų visiškai atmesti 
paramos visa apimančiam susisiekimo tinklui tais atvejais, kai įgyvendinami papildomos 
naudos Europai turintys projektai, ypač tokiose srityse, kaip, pvz., pagal SESV 349 ir 
355 straipsnių nuostatas atokiausi regionai, kurie yra įtraukti į visa apimantį susisiekimo 
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tinklą, siekiant išvengti bet kokios didesnės atskirties.

Pakeitimas 139
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) remdamasi valstybių narių transporto 
infrastruktūros planų analize, Komisija 
prognozuoja, kad investicijų į transportą 
poreikis visam TEN-T tinklui 2014–2020 
m. laikotarpiu sudarys 500 mlrd. EUR, iš 
jų numatomus 250 mlrd. EUR reikės 
investuoti į TEN-T pagrindinį tinklą. 
Atsižvelgiant į Sąjungos lygmeniu 
prieinamus išteklius, norint pasiekti 
pageidaujamą poveikį, reikia susitelkti į 
svarbiausią, didžiausią papildomą europinę 
naudą teikiančius projektus. Todėl paramą 
reikėtų sutelkti į pagrindinį tinklą (visų 
pirma pagrindinio tinklo koridorius) ir į 
bendros svarbos eismo valdymo sistemų 
(visų pirma oro eismo valdymo sistemų 
pagal SESAR, kurioms reikės maždaug 3 
mlrd. EUR Sąjungos biudžeto lėšų) 
projektus;

(11) remdamasi valstybių narių transporto 
infrastruktūros planų analize, Komisija 
prognozuoja, kad investicijų į transportą 
poreikis visam TEN-T tinklui 2014–2020 
m. laikotarpiu sudarys 500 mlrd. EUR, iš 
jų numatomus 250 mlrd. EUR reikės 
investuoti į TEN-T pagrindinį tinklą. 
Atsižvelgiant į Sąjungos lygmeniu 
prieinamus išteklius, norint pasiekti 
pageidaujamą poveikį, reikia susitelkti į 
svarbiausią, didžiausią papildomą europinę 
naudą teikiančius projektus. Todėl paramą 
reikėtų sutelkti į pagrindinį tinklą (visų 
pirma pagrindinio tinklo koridorius) ir į 
bendros svarbos, kaip antai daugiarūšio 
transporto mazgų ir eismo valdymo 
sistemų (visų pirma oro eismo valdymo 
sistemų pagal SESAR, kurioms reikės 
maždaug 3 mlrd. EUR Sąjungos biudžeto 
lėšų) srities, projektus;

Or. en

Pakeitimas 140
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) savo 2012 m. birželio 20 d. 
komunikate „Partnerystė su atokiausiais 
Europos Sąjungos regionais siekiant 
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pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo“ Komisija pabrėžia atokiausiems 
regionams būdingas ypatybes, kaip 
pripažįstama SESV 349 ir 
355 straipsniuose, ir svarsto galimybę 
įtraukti juos į atitinkamus konkrečius 
bendros svarbos projektus, susijusius su 
transporto, telekomunikacijų ir 
energetikos sritimis, ir padėti jiems 
integruotis į vidaus rinką bei skatinti jų 
ekonominę plėtrą. Šiuo tikslu šie regionai 
turėtų gauti Komisijos paramą rengiant 
konkrečių projektų rinkinį;

Or. pt

Pagrindimas

Dėl savo gamtinių ypatybių ir atskirties nuo kitų Europos regionų pagal SESV 349 ir 
355 straipsnius atokiausi regionai turėtų naudotis šia finansine priemone siekdami 
integruotis, o ne didinti atskirtį nuo vidaus rinkos.

Pakeitimas 141
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siekdama papildomos naudos 
Europai, Sąjunga turėtų skirti daugiausia 
pastangų ir išteklių toms tarpvalstybinėms 
atkarpoms, kurios buvo apleistos arba 
atkirstos nuo pat Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos. Pirmenybę reikėtų teikti 
dabartinės infrastruktūros 
modernizavimui arba atkūrimui;

Or. en

Pakeitimas 142
Lena Kolarska-Bobińska
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę. 
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išplėtotų tinkamą 
projektų sistemą ir didžiausią įmanomą 
prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, paisant 
nacionalinių asignavimų projektams, 
pateiktiems šio reglamento priede. 
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išplėtotų tinkamą 
projektų sistemą ir didžiausią įmanomą 
prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

Or. en

Pakeitimas 143
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
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su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę. 
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išplėtotų tinkamą 
projektų sistemą ir didžiausią įmanomą 
prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Iš 
Sanglaudos fondo reikėtų skirti 
papildomai lėšų kartu su šio fondo 
asignavimais valstybėms narėms, ir 
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išplėtotų tinkamą 
projektų sistemą ir didžiausią įmanomą 
prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

Or. lv

Pakeitimas 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
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Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę. 
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išplėtotų tinkamą 
projektų sistemą ir didžiausią įmanomą 
prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo arba su horizontaliaisiais 
prioritetais susijusiems transporto 
projektams finansuoti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę. Pirmajame etape vykdant 
tinkamų finansuoti projektų atranką 
turėtų būti paisoma nacionalinių 
asignavimų pagal Sanglaudos fondo 
sistemą. Komisija turėtų remti valstybes 
nares, turinčias teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą, kad jos išplėtotų 
tinkamą projektų sistemą, visų pirma 
stiprinant atitinkamų viešojo 
administravimo įstaigų institucinius 
gebėjimus ir skelbiant papildomus 
kvietimus teikti paraiškas;

Or. en

Pakeitimas 145
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus, dėl to dažnai neveiksmingai 
panaudojamos Europos lėšos. Todėl 
siekiant pagerinti transporto projektų, visų 
pirma tarpvalstybinių, didelę papildomą 
naudą Sąjungai teikiančių projektų 
įgyvendinimą, dalį Sanglaudos fondo lėšų 
(10 mlrd. EUR) reikėtų pervesti 
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valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę. 
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išplėtotų tinkamą 
projektų sistemą ir didžiausią įmanomą 
prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

pagrindinio transporto tinklo transporto 
projektams finansuoti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę. Komisija turėtų remti 
valstybes nares, turinčias teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, kad jos 
išplėtotų tinkamą projektų sistemą ir 
didžiausią įmanomą prioritetą teiktų 
nacionaliniams asignavimams pagal 
Sanglaudos fondo sistemą;

Or. nl

Pakeitimas 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę. 
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išplėtotų tinkamą 
projektų sistemą ir didžiausią įmanomą 
prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę. 
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išplėtotų tinkamą 
projektų sistemą ir didžiausią įmanomą 
prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
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sistemą; sistemą. Komisija turėtų užtikrinti, kad 
nacionalinių asignavimų nebūtų 
įmanoma iškraipyti. Komisija taip pat 
turėtų užtikrinti reikiamą koordinavimą ir 
pagalbą reikalavimus atitinkančioms
valstybėms narėms siekiant panaikinti 
administracines ir biurokratines kliūtis ir 
užtikrinti skaidrų projektų atrankos 
procesą;

Or. en

Pakeitimas 147
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę. 
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išplėtotų tinkamą 
projektų sistemą ir didžiausią įmanomą 
prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto ir energetikos
infrastruktūros projektus. Todėl siekiant 
pagerinti šių projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
Sanglaudos fondo lėšas (10 mlrd. EUR) 
reikėtų paskirstyti transporto ir energetikos
projektams finansuoti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę. Komisija turėtų remti 
valstybes nares, turinčias teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, kad jos 
išplėtotų tinkamą projektų sistemą ir 
didžiausią įmanomą prioritetą teiktų 
nacionaliniams asignavimams pagal 
Sanglaudos fondo sistemą;
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Or. en

Pakeitimas 148
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę. 
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išplėtotų tinkamą 
projektų sistemą ir didžiausią įmanomą 
prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo (ir ypač pagrindinio tinklo 
koridorių) transporto projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę. 
Sanglaudos fondo finansavimas 
kiekvienai valstybei narei pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę turi 
atitikti nacionalinius paketus, tačiau po 
laikotarpio vidurio peržiūros lėšas, kurių 
atitinkama valstybės narė nebus 
panaudojusi, galės gauti visos kitos 
valstybės narės, turinčios teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą. Komisija 
turėtų remti valstybes nares, turinčias teisę 
gauti Sanglaudos fondo finansavimą, kad 
jos išplėtotų tinkamą projektų sistemą ir 
didžiausią įmanomą prioritetą teiktų 
nacionaliniams asignavimams pagal 
Sanglaudos fondo sistemą;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad plėtojant pagrindinį tinklą ir ypač pagrindinio tinklo koridorius būtų 
daroma reali pažanga, tarp valstybių narių turi būti tam tikra konkurencija, taip pat dėl 
Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR). Iš pradžių asignavimai turi visiškai atitikti 
nacionalinius asignavimus pagal Sanglaudos fondo sistemą. Tačiau po laikotarpio vidurio 
peržiūros nepanaudotas lėšas gali gauti visos valstybės narės, turinčios teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą.

Pakeitimas 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę. 
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išplėtotų tinkamą 
projektų sistemą ir didžiausią įmanomą 
prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. EUR) 
reikėtų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, paisant 
nacionalinių asignavimų projektams, 
pateiktiems šio reglamento priede. 
Komisija turėtų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išplėtotų tinkamą 
projektų sistemą ir didžiausią įmanomą 
prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

Or. en
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Pakeitimas 150
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 2010 m. lapkričio mėn. priimtame 
Komunikate „2020 m. ir vėlesnio 
laikotarpio energetikos infrastruktūros 
prioritetai. Integruoto Europos energetikos 
tinklo planas“ Komisija nustatė 
prioritetinius koridorius, būtinus, kad 
Sąjunga galėtų iki 2020 m. pasiekti savo 
plataus užmojo energetikos bei klimato 
tikslus ir baigti kurti energetikos vidaus 
rinką, užtikrinti tiekimo saugumą, sudaryti 
sąlygas integruoti atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją ir parengti tinklus tolesniam 
energetikos sistemos anglies dioksido 
kiekio mažinimui po 2020 m.;

(14) 2010 m. lapkričio mėn. priimtame 
Komunikate „2020 m. ir vėlesnio 
laikotarpio energetikos infrastruktūros 
prioritetai. Integruoto Europos energetikos 
tinklo planas“ Komisija nustatė 
prioritetinius koridorius, būtinus, kad 
Sąjunga galėtų iki 2020 m. pasiekti savo 
plataus užmojo energetikos bei klimato 
tikslus ir baigti kurti energetikos vidaus 
rinką, užtikrinti tiekimo saugumą, sudaryti 
sąlygas integruoti atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją ir parengti tinklus tolesniam 
energetikos sistemos anglies dioksido 
kiekio mažinimui po 2020 m. Ji visų pirma 
priminė, kad labai svarbu didinti elektros 
tinklų ir dujotiekių jungčių tarp Pirėnų 
pusiasalio ir Prancūzijos pajėgumą;

Or. en

Pakeitimas 151
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 2010 m. lapkričio mėn. priimtame 
Komunikate „2020 m. ir vėlesnio 
laikotarpio energetikos infrastruktūros 
prioritetai. Integruoto Europos energetikos 
tinklo planas“ Komisija nustatė 
prioritetinius koridorius, būtinus, kad 
Sąjunga galėtų iki 2020 m. pasiekti savo 

(14) 2010 m. lapkričio mėn. priimtame 
Komunikate „2020 m. ir vėlesnio 
laikotarpio energetikos infrastruktūros 
prioritetai. Integruoto Europos energetikos 
tinklo planas“ Komisija nustatė 
prioritetinius koridorius, būtinus, kad 
Sąjunga galėtų iki 2020 m. pasiekti savo 
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plataus užmojo energetikos bei klimato 
tikslus ir baigti kurti energetikos vidaus 
rinką, užtikrinti tiekimo saugumą, sudaryti 
sąlygas integruoti atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją ir parengti tinklus tolesniam 
energetikos sistemos anglies dioksido 
kiekio mažinimui po 2020 m.;

plataus užmojo energetikos bei klimato 
tikslus ir baigti kurti energetikos vidaus 
rinką, užtikrinti tiekimo saugumą, sudaryti 
sąlygas integruoti atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją ir parengti elektros paskirstymo 
bei perdavimo tinklus tolesniam elektros 
energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių 
naudojimo didinimui po 2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) reikia didelių investicijų Europos 
energetikos infrastruktūrai modernizuoti ir 
plėsti bei tarpvalstybiniams tinklams 
sujungti, kad mažiausiomis išlaidomis būtų 
pasiekti su konkurencingumu, tvarumu ir 
tiekimo saugumu susiję ES energetikos ir 
klimato politikos tikslai. Skaičiuojama, kad 
iki 2020 m. į energetikos infrastruktūrą 
reikės investuoti 1 trln. EUR, iš jų 200 
mlrd. EUR į elektros energijos ir dujų 
perdavimo bei saugojimo infrastruktūrą, 
laikomą svarbia Europai. Dėl kliūčių, 
susijusių su leidimų išdavimu, reguliavimu 
ir finansavimu, kyla grėsmė, kad vykdant 
europinės svarbos projektus pritrūks 
maždaug 100 mlrd. EUR investicijų;

(15) reikia didelių investicijų Europos 
energetikos infrastruktūrai modernizuoti ir 
plėsti bei tarpvalstybiniams tinklams 
sujungti, kad mažiausiomis išlaidomis būtų 
pasiekti su konkurencingumu, tvarumu ir 
tiekimo saugumu susiję ES energetikos ir 
klimato politikos tikslai, ypač panaikinant 
Europoje tebeegzistuojančias energetines 
salas. Skaičiuojama, kad iki 2020 m. į 
energetikos infrastruktūrą reikės investuoti 
1 trln. EUR, iš jų 200 mlrd. EUR į elektros 
energijos ir dujų perdavimo bei saugojimo 
infrastruktūrą, laikomą svarbia Europai. 
Dėl kliūčių, susijusių su leidimų išdavimu, 
reguliavimu ir finansavimu, kyla grėsmė, 
kad vykdant europinės svarbos projektus 
pritrūks maždaug 100 mlrd. EUR 
investicijų;

Or. lt

Pakeitimas 153
António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) reikia didelių investicijų Europos 
energetikos infrastruktūrai modernizuoti ir 
plėsti bei tarpvalstybiniams tinklams 
sujungti, kad mažiausiomis išlaidomis būtų 
pasiekti su konkurencingumu, tvarumu ir 
tiekimo saugumu susiję ES energetikos ir 
klimato politikos tikslai. Skaičiuojama, kad 
iki 2020 m. į energetikos infrastruktūrą 
reikės investuoti 1 trln. EUR, iš jų 
200 mlrd. EUR į elektros energijos ir dujų 
perdavimo bei saugojimo infrastruktūrą, 
laikomą svarbia Europai. Dėl kliūčių, 
susijusių su leidimų išdavimu, reguliavimu 
ir finansavimu, kyla grėsmė, kad vykdant 
europinės svarbos projektus pritrūks 
maždaug 100 mlrd. EUR investicijų;

(15) reikia didelių investicijų Europos 
energetikos infrastruktūrai modernizuoti ir 
plėsti bei tarpvalstybiniams tinklams 
sujungti, kad mažiausiomis išlaidomis būtų 
pasiekti su konkurencingumu, tvarumu ir 
tiekimo saugumu susiję ES energetikos ir 
klimato politikos tikslai. Skaičiuojama, kad 
iki 2020 m. į energetikos infrastruktūrą 
reikės investuoti 1 trln. EUR, iš jų 
200 mlrd. EUR į elektros energijos ir dujų 
perdavimo bei saugojimo infrastruktūrą, 
laikomą svarbia Europai. Dėl kliūčių, 
susijusių su leidimų išdavimu, reguliavimu 
ir finansavimu, kyla grėsmė, kad vykdant 
europinės svarbos projektus pritrūks 
maždaug 100 mlrd. EUR investicijų, kaip 
teigiama Komisijos tarnybų darbiniame 
dokumente „Investavimo į energetikos 
infrastruktūrą poreikis ir finansavimo 
reikalavimai“, skirtame 2011 m. birželio 
10 d. posėdžiavusiai Transporto, 
telekomunikacijų ir energetikos tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Reglamento dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių 
konstatuojamosiomis dalimis.

Pakeitimas 154
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) reikia didelių investicijų Europos 
energetikos infrastruktūrai modernizuoti ir 

(15) reikia didelių investicijų Europos 
energetikos infrastruktūrai visų pirma 
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plėsti bei tarpvalstybiniams tinklams 
sujungti, kad mažiausiomis išlaidomis būtų 
pasiekti su konkurencingumu, tvarumu ir 
tiekimo saugumu susiję ES energetikos ir 
klimato politikos tikslai. Skaičiuojama, kad 
iki 2020 m. į energetikos infrastruktūrą 
reikės investuoti 1 trln. EUR, iš jų 
200 mlrd. EUR į elektros energijos ir dujų 
perdavimo bei saugojimo infrastruktūrą, 
laikomą svarbia Europai. Dėl kliūčių, 
susijusių su leidimų išdavimu, 
reguliavimu ir finansavimu, kyla grėsmė, 
kad vykdant europinės svarbos projektus 
pritrūks maždaug 100 mlrd. EUR 
investicijų;

sumažinti efektyvaus energijos vartojimo 
strategijomis, tada jai modernizuoti ir 
galiausiai nacionalinei ir Europos 
elektros energetikos infrastruktūrai plėsti 
ten, kur reikia naujos infrastruktūros, kad 
mažiausiomis išlaidomis būtų pasiekti su 
konkurencingumu, tvarumu ir tiekimo 
saugumu susiję ES energetikos ir klimato 
politikos tikslai. Nepaisant šio skirstymo 
pagal svarbą, remiantis išlaidų 
efektyvumu, principo, skaičiuojama, kad 
iki 2020 m. į energetikos infrastruktūrą gali 
reikėti investuoti 1 trln. EUR, iš jų 
200 mlrd. EUR į elektros energijos ir dujų 
perdavimo bei saugojimo infrastruktūrą, 
laikomą svarbia Europai;

Or. en

Pakeitimas 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) reikia didelių investicijų Europos 
energetikos infrastruktūrai modernizuoti ir 
plėsti bei tarpvalstybiniams tinklams 
sujungti, kad mažiausiomis išlaidomis būtų 
pasiekti su konkurencingumu, tvarumu ir 
tiekimo saugumu susiję ES energetikos ir 
klimato politikos tikslai. Skaičiuojama, kad 
iki 2020 m. į energetikos infrastruktūrą 
reikės investuoti 1 trln. EUR, iš jų 
200 mlrd. EUR į elektros energijos ir dujų 
perdavimo bei saugojimo infrastruktūrą, 
laikomą svarbia Europai. Dėl kliūčių, 
susijusių su leidimų išdavimu, reguliavimu 
ir finansavimu, kyla grėsmė, kad vykdant 
europinės svarbos projektus pritrūks 
maždaug 100 mlrd. EUR investicijų;

(15) reikia didelių investicijų Europos 
energetikos infrastruktūrai modernizuoti ir 
plėsti bei tarpvalstybiniams tinklams 
sujungti, kad neliktų energetinių salų ir 
taip mažiausiomis išlaidomis būtų pasiekti 
su konkurencingumu, tvarumu ir tiekimo 
saugumu susiję ES energetikos ir klimato 
politikos tikslai. Skaičiuojama, kad iki 
2020 m. į energetikos infrastruktūrą reikės 
investuoti 1 trln. EUR, iš jų 200 mlrd. EUR 
į elektros energijos ir dujų perdavimo bei 
saugojimo infrastruktūrą, laikomą svarbia 
Europai. Dėl kliūčių, susijusių su leidimų 
išdavimu, reguliavimu ir finansavimu, kyla 
grėsmė, kad vykdant europinės svarbos 
projektus pritrūks maždaug 100 mlrd. EUR 
investicijų;

Or. en
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Pakeitimas 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) reikia didelių investicijų Europos 
energetikos infrastruktūrai modernizuoti ir 
plėsti bei tarpvalstybiniams tinklams 
sujungti, kad mažiausiomis išlaidomis būtų 
pasiekti su konkurencingumu, tvarumu ir 
tiekimo saugumu susiję ES energetikos ir 
klimato politikos tikslai. Skaičiuojama, kad 
iki 2020 m. į energetikos infrastruktūrą 
reikės investuoti 1 trln. EUR, iš jų 
200 mlrd. EUR į elektros energijos ir dujų 
perdavimo bei saugojimo infrastruktūrą, 
laikomą svarbia Europai. Dėl kliūčių, 
susijusių su leidimų išdavimu, reguliavimu 
ir finansavimu, kyla grėsmė, kad vykdant 
europinės svarbos projektus pritrūks 
maždaug 100 mlrd. EUR investicijų;

(15) reikia didelių investicijų Europos 
energetikos infrastruktūrai modernizuoti ir 
plėsti bei tarpvalstybiniams tinklams 
sujungti, kad mažiausiomis išlaidomis būtų
pasiekti su konkurencingumu, tvarumu ir 
tiekimo saugumu susiję ES energetikos ir 
klimato politikos tikslai. Elektros energijos 
tolimojo perdavimo magistralės labai 
padės įveikti atsinaujinančiųjų elektros 
energijos išteklių nepastovumo problemą 
– šiais ištekliais bus dalijamasi ir jie bus 
skirstomi visoje Sąjungoje. Skaičiuojama, 
kad iki 2020 m. į energetikos infrastruktūrą 
reikės investuoti 1 trln. EUR, iš jų 
200 mlrd. EUR į elektros energijos ir dujų 
perdavimo bei saugojimo infrastruktūrą, 
laikomą svarbia Europai. Dėl kliūčių, 
susijusių su leidimų išdavimu, reguliavimu 
ir finansavimu, kyla grėsmė, kad vykdant 
europinės svarbos projektus pritrūks 
maždaug 100 mlrd. EUR investicijų;

Or. en

Pakeitimas 157
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) 2011 m. kovo 8 d. komunikate 
COM(2011) 112 „Konkurencingos mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
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ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“
Europos Komisija pabrėžė ypač svarbų 
energetikos infrastruktūros vaidmenį 
siekiant iki 2050 m. 85 % sumažinti CO2
kiekį;

Or. it

Pakeitimas 158
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino Komisiją racionalizuoti ir 
patobulinti leidimų išdavimo procedūras, 
taip pat siekti, kad reguliavimo sistema 
būtų patraukli investicijoms. Europos 
Vadovų Taryba pažymėjo, kad didžiąją 
dalį investicijų turėtų skirti rinka, o išlaidas 
ji susigrąžintų per tarifus. Europos Vadovų 
Taryba pripažino, kad viešųjų finansų 
reikia tokiems projektams, kurie yra būtini
tiekimo saugumo ar solidarumo požiūriu, 
bet negalėtų pritraukti rinkos finansavimo;

(17) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino Komisiją racionalizuoti, 
supaprastinti, paspartinti ir patobulinti 
leidimų išdavimo procedūras, taip pat 
siekti, kad reguliavimo sistema būtų 
patraukli investicijoms. Europos Vadovų 
Taryba pažymėjo, kad didžiąją dalį 
investicijų turėtų skirti rinka, o išlaidas ji 
susigrąžintų per tarifus. Europos Vadovų 
Taryba pripažino, kad viešųjų finansų 
reikia tokiems projektams, kurie yra 
pagrįsti tiekimo saugumo, solidarumo ir 
tvarumo požiūriu, bet negalėtų pritraukti 
pakankamo rinkos finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 159
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino Komisiją racionalizuoti ir 
patobulinti leidimų išdavimo procedūras, 

(17) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino Komisiją racionalizuoti ir 
patobulinti leidimų išdavimo procedūras, 
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taip pat siekti, kad reguliavimo sistema 
būtų patraukli investicijoms. Europos 
Vadovų Taryba pažymėjo, kad didžiąją 
dalį investicijų turėtų skirti rinka, o išlaidas 
ji susigrąžintų per tarifus. Europos Vadovų 
Taryba pripažino, kad viešųjų finansų 
reikia tokiems projektams, kurie yra būtini 
tiekimo saugumo ar solidarumo požiūriu, 
bet negalėtų pritraukti rinkos finansavimo;

taip pat siekti, kad reguliavimo sistema 
būtų patraukli investicijoms. Europos 
Vadovų Taryba pažymėjo, kad didžiąją 
dalį investicijų turėtų skirti rinka, o išlaidas 
ji susigrąžintų per tarifus. Europos Vadovų 
Taryba pripažino, kad viešųjų finansų 
reikia tokiems projektams, kurie yra būtini 
tiekimo saugumo ar solidarumo požiūriu,
bet negalėtų pritraukti rinkos finansavimo. 
Ji taip pat pabrėžė būtinybę modernizuoti 
ir plėsti Europos energetikos 
infrastruktūrą ir sujungti skirtingų 
valstybių tinklus siekiant užtikrinti tikrąjį 
valstybių narių solidarumą, numatyti 
pakaitinius tiekimo ar tranzito maršrutus 
ir energijos išteklius bei plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius 
skatinant jų konkurenciją su įprastais 
ištekliais;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Reglamento dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių 
konstatuojamosiomis dalimis.

Pakeitimas 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) primena, kad Europos Parlamentas 
savo 2007 m. spalio 24 d. pranešime dėl 
prekybos ir klimato kaitos 
(2007/2003(INI)) pabrėžė, kad būtina 
nutraukti iškastinio kuro subsidijavimą; 
primena, kad strategijoje „Europa 2020“ 
raginama laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas; pabrėžia, kad 
Europos Komisijos Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos plane pabrėžiama 
iškastinio kuro bei aplinkai kenksmingų 
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subsidijų daroma žala ir kad Europos 
semestro 2012 m. metinėje augimo 
apžvalgoje raginama panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas; todėl mano, kad 
derėtų riboti pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę 
energetikos infrastruktūrai skiriamų 
išteklių dalį, kuri tenka tiesioginiam arba 
netiesioginiam iškastinio kuro 
subsidijavimui;

Or. en

Pakeitimas 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) siekiant, kad finansavimas atitiktų 
įvairius investavimo į elektros energetikos 
infrastruktūrą poreikius, reikėtų bent 
75 % visos energetikai pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę 
numatytos skirti lėšų sumos skirti elektros 
energetikos infrastruktūrai; 2011 m. 
birželio mėn. vykusiam Energetikos 
tarybos posėdžiui skirtoje ataskaitoje 
Komisija įvertino, kad į europinės svarbos 
energetikos infrastruktūrą iki 2020 m. 
reikėtų investuoti iš viso 200 mlrd. EUR, 
140 mlrd. EUR iš šios sumos reikia skirti 
aukštos įtampos elektros perdavimo 
sistemoms, o 70 mlrd. EUR – dujų 
perdavimo vamzdynams;

Or. en

Pakeitimas 162
Pilar del Castillo Vera
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) telekomunikacijų infrastruktūra vis 
labiau grindžiama internetu, o ją 
sudarantys plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vyraujančia ryšių, 
paslaugų teikimo ir verslo platforma. Todėl 
transeuropinis sparčiosios interneto 
prieigos ir skaitmeninių paslaugų 
prieinamumas yra labai svarbus 
ekonomikos augimui ir bendrajai rinkai;

(19) telekomunikacijų infrastruktūra vis 
labiau grindžiama internetu, o ją 
sudarantys plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vyraujančia ryšių, 
naujoviškų paslaugų teikimo ir verslo 
platforma. Todėl transeuropinis sparčiosios 
interneto prieigos ir skaitmeninių paslaugų 
prieinamumas yra labai svarbus 
ekonomikos augimui ir bendrajai rinkai.
Tad jeigu, laikantis technologinio 
neutralumo principo, bus skatinamas 
sparčiojo ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio tinklų diegimas visoje Europoje, bus 
lengviau kurti ir diegti transeuropines 
skaitmenines paslaugas. Tačiau ši parama 
neturi iškraipyti rinkos ir išstumti 
privačiųjų investicijų;

Or. en

Pakeitimas 163
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) telekomunikacijų infrastruktūra vis 
labiau grindžiama internetu, o ją 
sudarantys plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vyraujančia ryšių, 
paslaugų teikimo ir verslo platforma. Todėl 
transeuropinis sparčiosios interneto 
prieigos ir skaitmeninių paslaugų 
prieinamumas yra labai svarbus 
ekonomikos augimui ir bendrajai rinkai;

(19) telekomunikacijų infrastruktūra vis 
labiau grindžiama internetu, o ją 
sudarantys plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Be to, aiškėja naujos kompiuterijos 
tendencijos: tai nuotolinių kompiuterinių 
išteklių paslaugos ir naudojimasis 
programine įranga kaip paslauga. 
Internetas tampa vyraujančia ryšių, 
privačiųjų ir viešųjų paslaugų teikimo ir 
tarpvalstybinio verslo bei prekybos
platforma. Todėl transeuropinis visur 
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esančios sparčiosios interneto prieigos ir 
naujoviškų skaitmeninių paslaugų 
prieinamumas yra labai svarbus 
ekonomikos augimui ir bendrajai rinkai;

Or. en

Pakeitimas 164
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) telekomunikacijų infrastruktūra vis 
labiau grindžiama internetu, o ją 
sudarantys plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vyraujančia ryšių, 
paslaugų teikimo ir verslo platforma. 
Todėl transeuropinis sparčiosios interneto 
prieigos ir skaitmeninių paslaugų 
prieinamumas yra labai svarbus 
ekonomikos augimui ir bendrajai rinkai;

(19) telekomunikacijų infrastruktūra vis 
labiau grindžiama internetu, o ją sudaranti
plačiajuosčio ryšio tinklų infrastruktūra 
skatina naudojimąsi skaitmeninėmis 
paslaugomis daugelyje visuomenei 
naudingos veiklos sričių. Internetas tampa 
vyraujančia ryšių, socialinės bei kultūrinės 
sanglaudos ir verslo platforma. Todėl 
transeuropinis sparčiosios interneto 
prieigos ir skaitmeninių paslaugų 
prieinamumas yra labai svarbus 
ekonomikos augimui ir bendrajai rinkai;

Or. en

Pakeitimas 165
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) telekomunikacijų infrastruktūra vis 
labiau grindžiama internetu, o ją 
sudarantys plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vyraujančia ryšių, 
paslaugų teikimo ir verslo platforma. 

(19) telekomunikacijų infrastruktūra vis 
labiau grindžiama internetu, o ją sudaranti
plačiajuosčio ryšio tinklų infrastruktūra 
skatina naudojimąsi skaitmeninėmis 
paslaugomis įvairiose visuomenei 
naudingos veiklos srityse. Internetas tampa 
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Todėl transeuropinis sparčiosios interneto 
prieigos ir skaitmeninių paslaugų 
prieinamumas yra labai svarbus 
ekonomikos augimui ir bendrajai rinkai;

vyraujančia ryšių, verslo ir kultūrinės 
sanglaudos platforma. Todėl 
transeuropinis sparčiosios interneto 
prieigos ir skaitmeninių paslaugų 
prieinamumas yra labai svarbus 
ekonomikos augimui ir bendrajai rinkai;

Or. en

Pakeitimas 166
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) šiuolaikiški, šviesolaidiniai interneto 
tinklai yra ateičiai labai svarbi 
infrastruktūra, nes padės užtikrinti Europos 
įmonių, visų pirma MVĮ, kurios 
rentabilumui padidinti pageidautų naudotis 
nuotolinių kompiuterių išteklių 
paslaugomis, tarpusavio ryšį;

(20) šiuolaikiški, šviesolaidiniai interneto 
tinklai yra ateičiai labai svarbi 
infrastruktūra, nes padės užtikrinti Europos 
įmonių, visų pirma MVĮ, kurios 
rentabilumui padidinti pageidautų naudotis 
nuotolinių kompiuterių išteklių 
paslaugomis, tarpusavio ryšį. Deja, 
šviesolaidinio ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio diegimas Europoje 
tebėra nepakankamas, nors kai kurios 
kitos šalys šiame sektoriuje daro sparčią 
pažangą ir pirmauja pasaulyje, 
siūlydamos kur kas didesnio pajėgumo ir 
1 Gbps ar didesnės spartos ryšį. 
Investicijos į šviesolaidinį ryšį tiek namų 
ūkių, tiek pasyviosios infrastruktūros 
tranzitiniuose tinkluose yra nepaprastai 
svarbios Europai, siekiančiai tapti 
inovacijų, naujų žinių ir paslaugų erdve;

Or. en

Pakeitimas 167
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) šiuolaikiški, šviesolaidiniai interneto 
tinklai yra ateičiai labai svarbi 
infrastruktūra, nes padės užtikrinti Europos 
įmonių, visų pirma MVĮ, kurios 
rentabilumui padidinti pageidautų naudotis 
nuotolinių kompiuterių išteklių 
paslaugomis, tarpusavio ryšį;

(20) šiuolaikiški, šviesolaidiniai interneto 
tinklai yra ateičiai labai svarbi 
infrastruktūra, nes padės užtikrinti Europos 
įmonių, visų pirma MVĮ, kurios 
rentabilumui padidinti pageidautų naudotis 
nuotolinių kompiuterių išteklių 
paslaugomis, tarpusavio ryšį. Siekiant 
nekurti tos pačios infrastruktūros kelis 
kartus, neišstumti privačiųjų investicijų ir 
labiau stiprinti gebėjimus, kad atsivertų 
naujų investavimo galimybių ir būtų 
įgyvendinamos išlaidų mažinimo 
priemonės, ES paramą plačiajuosčio ryšio 
plėtrai pagal EITP reikėtų geriau derinti 
su visais kitais galimais paramos 
plačiajuosčiam ryšiui šaltiniais, taip pat 
pagal nacionalinius plačiajuosčio ryšio 
plėtros planus;

Or. en

Pakeitimas 168
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) šiuolaikiški, šviesolaidiniai interneto 
tinklai yra ateičiai labai svarbi 
infrastruktūra, nes padės užtikrinti Europos 
įmonių, visų pirma MVĮ, kurios 
rentabilumui padidinti pageidautų naudotis 
nuotolinių kompiuterių išteklių 
paslaugomis, tarpusavio ryšį;

(20) šiuolaikiški, spartūs interneto tinklai 
yra ateičiai labai svarbi infrastruktūra, nes 
padės užtikrinti Europos įmonių, visų 
pirma MVĮ, kurios rentabilumui padidinti 
pageidautų naudotis nuotolinių 
kompiuterių išteklių paslaugomis, 
tarpusavio ryšį. Telekomunikacijų srityje 
pirmenybė bus teikiama priemonėms, 
kuriomis bus siekiama tikslų diegti 
nuotolinių kompiuterinių išteklių 
paslaugas ir itin spartaus belaidžio ryšio 
tinklus;

Or. en
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Pakeitimas 169
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) strategijoje „Europa 2020“ raginama 
įgyvendinti Europos skaitmeninę 
darbotvarkę, kurioje nustatoma stabili 
investicijų į atvirą ir konkurencingą 
sparčiojo interneto infrastruktūrą ir 
susijusias paslaugas skatinimo teisės 
sistema. 2010 m. birželio mėn. Europos 
Vadovų Taryba patvirtino Europos 
skaitmeninę darbotvarkę ir paragino visas 
institucijas visapusiškai ją įgyvendinti;

(21) strategijoje „Europa 2020“ raginama 
įgyvendinti Europos skaitmeninę 
darbotvarkę, kurioje nustatoma stabili 
investicijų į atvirą ir konkurencingą 
sparčiojo interneto infrastruktūrą ir 
susijusias paslaugas skatinimo teisės 
sistema. 2010 m. birželio mėn. Europos 
Vadovų Taryba patvirtino Europos 
skaitmeninę darbotvarkę ir paragino visas 
institucijas visapusiškai ją įgyvendinti ; 
Europos skaitmeninės darbotvarkės 
tikslas – iki 2020 m. 100 % piliečių 
prijungti prie 30 Mbps sparčiojo interneto 
tinklo ir 50 % piliečių – prie 100 Mbps 
sparčiojo interneto tinklo;

Or. it

Pakeitimas 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) strategijoje „Europa 2020“ raginama 
įgyvendinti Europos skaitmeninę 
darbotvarkę, kurioje nustatoma stabili 
investicijų į atvirą ir konkurencingą 
sparčiojo interneto infrastruktūrą ir 
susijusias paslaugas skatinimo teisės 
sistema. 2010 m. birželio mėn. Europos 
Vadovų Taryba patvirtino Europos 
skaitmeninę darbotvarkę ir paragino visas 
institucijas visapusiškai ją įgyvendinti;

(21) strategijoje „Europa 2020“ raginama 
įgyvendinti Europos skaitmeninę 
darbotvarkę, kurioje nustatoma stabili 
investicijų į atvirą ir konkurencingą 
sparčiojo interneto infrastruktūrą ir 
susijusias paslaugas skatinimo teisės 
sistema. Tačiau 2020 m. tikslai turėtų būti 
persvarstyti, siekiant, kad Europa turėtų 
sparčiausią pasaulyje plačiajuostį ryšį ir 
kad būtų užtikrinta, kad iki 2020 m. visi 
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europiečiai turėtų prieigą prie 100 Mbps 
ir 50 % ES namų ūkių – prie 1 Gbps ar 
didesnės spartos ryšio;

Or. en

Pakeitimas 171
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) strategijoje „Europa 2020“ raginama 
įgyvendinti Europos skaitmeninę 
darbotvarkę, kurioje nustatoma stabili 
investicijų į atvirą ir konkurencingą 
sparčiojo interneto infrastruktūrą ir 
susijusias paslaugas skatinimo teisės 
sistema. 2010 m. birželio mėn. Europos 
Vadovų Taryba patvirtino Europos 
skaitmeninę darbotvarkę ir paragino visas 
institucijas visapusiškai ją įgyvendinti;

(21) strategijoje „Europa 2020“ raginama 
įgyvendinti Europos skaitmeninę 
darbotvarkę, kurioje nustatoma stabili 
investicijų į atvirą ir konkurencingą 
sparčiojo interneto infrastruktūrą ir 
susijusias paslaugas, kurios bus bendrosios 
skaitmeninės rinkos pamatas, skatinimo 
teisės sistema. 2010 m. birželio mėn. 
Europos Vadovų Taryba patvirtino 
Europos skaitmeninę darbotvarkę ir 
paragino visas institucijas visapusiškai ją 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 172
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant užtikrinti Europos 
Sąjungos konkurencingumą ir sudaryti 
sąlygas Europai tapti pasaulyje 
pirmaujančia paslaugų ekonomika, 
reikėtų pasiekti dabartinius skaitmeninės 
darbotvarkės tikslus iki 2015, o ne 
2020 m.;
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Or. en

Pakeitimas 173
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) 2010 m. gegužės 31 d. Taryba padarė 
išvadą, kad Europa turėtų skirti būtinų 
išteklių skaitmeninės bendrosios rinkos, 
pagrįstos sparčiu ir itin sparčiu interneto 
ryšiu bei suderinamomis programomis, 
plėtrai ir pripažino, kad efektyvios ir 
konkurencingos investicijos į kitos kartos 
plačiajuosčio ryšio tinklus būtų svarbios
inovacijų diegimui, vartotojų pasirinkimui 
ir Sąjungos konkurencingumui, be to, 
galėtų padėti užtikrinti geresnę gyvenimo 
kokybę: būtų teikiamos geresnės sveikatos 
priežiūros paslaugos, transportas būtų 
saugesnis, atsirastų daugiau galimybių 
naudoti naująją mediją ir būtų galima 
lengviau gauti prekių ir paslaugų, ypač 
kitose valstybėse;

(22) 2010 m. gegužės 31 d. Taryba padarė 
išvadą, kad Europa turėtų skirti būtinų 
išteklių skaitmeninės bendrosios rinkos, 
pagrįstos sparčiu ir itin sparčiu interneto 
ryšiu bei suderinamomis programomis, 
plėtrai ir pripažino, kad efektyvios ir 
konkurencingos investicijos į kitos kartos 
plačiajuosčio ryšio tinklus būtų reikalingos
inovacijų diegimui, vartotojų pasirinkimui 
ir Sąjungos konkurencingumui, be to, 
galėtų padėti užtikrinti geresnę gyvenimo 
kokybę: būtų teikiamos geresnės sveikatos 
priežiūros paslaugos, transportas būtų 
saugesnis, atsirastų daugiau galimybių 
naudoti naująją mediją ir būtų galima 
lengviau gauti prekių, paslaugų ir žinių, 
ypač kitose valstybėse;

Or. en

Pakeitimas 174
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) 2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijoje 
Europos Parlamentas paragino tiek 
investuoti į atvirojo kodo sistemas, tiek 
skirti ypatingą dėmesį ne mažesnės kaip 
1 Gbps spartos ryšio tinklų Europos 
mokslo tiriamosiose institucijose ir 
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universitetuose kūrimui ir tam, kad itin 
sparčiu ryšiu galėtų nebrangiai naudotis 
mažosios ir vidutinės įmonės;

Or. en

Pakeitimas 175
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) viešosios investicijos į sparčiojo ir 
itin spartaus plačiajuosčio ryšio tinklus 
neturi netinkamai iškreipti konkurencijos 
ar atgrasyti galimų investuotojų. Jos 
turėtų būti naudojamos privačioms 
investicijoms pritraukti ir tik tais atvejais, 
kai nepakanka komercinių interesų 
investuoti;

Or. en

Pakeitimas 176
James Elles, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) daugumos tyrimų duomenys aiškiai 
rodo, kad investicijos į IRT infrastruktūrą 
ilgainiui duoda kur kas daugiau naudos 
tiek trumpalaikiam, tiek ilgalaikiam darbo 
vietų kūrimui ir ekonomikos augimui –
taip yra ne tik todėl, kad sukuriama pati 
infrastruktūra, bet ir dėl tiesioginio, 
didelio ir tvaraus didinamojo poveikio, 
kurį skaitmeninio pajėgumo stiprinimas 
daro visai ekonomikai ir ypač mažosioms 
įmonėms; ragina visomis išgalėmis 
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stengtis ne tik patikslinti tam skiriamas 
Sąjungos biudžeto sumas, bet ir kiek 
įmanoma užtikrinti, kad turimos lėšos 
būtų naudojamos IRT diegimui skatinti;

Or. en

Pakeitimas 177
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) reikia sukurti tvirtus ir darnius ES 
lygmens tinklus, skirtus visuomeninės 
paskirties veiklai vykdyti skaitmeniniu 
būdu, nacionaliniu ir regionų lygmenimis 
įtraukiant viešojo sektoriaus ir pilietinės 
visuomenės atstovus, ir šiuo tikslu labai 
svarbu užtikrinti struktūrizuotą sistemos ir 
programinės įrangos kūrimo išlaidų 
finansavimą ES lėšomis bei tvirto tokių 
tinklų centro priežiūrą, nacionaliniams ūkio 
subjektų biudžetams paliekant tik su 
konkrečia šalimi susijusias vidaus išlaidas;

(24) reikia sukurti tvirtus ir darnius ES 
lygmens tinklus, skirtus visuomeninės 
paskirties veiklai vykdyti skaitmeniniu 
būdu, nacionaliniu ir regionų lygmenimis 
įtraukiant viešojo sektoriaus ir pilietinės 
visuomenės atstovus, ir šiuo tikslu labai 
svarbu užtikrinti struktūrizuotą sistemos ir 
programinės įrangos kūrimo išlaidų 
finansavimą ES lėšomis bei tvirto tokių 
tinklų centro priežiūrą, nacionaliniams ūkio 
subjektų biudžetams paliekant tik su 
konkrečia šalimi susijusias vidaus išlaidas.
Reikėtų ypač stengtis užtikrinti, kad visos 
iš viešųjų lėšų finansuojamos sistemos ir 
sukurta programinė įranga būtų 
platinamos kaip atviri ir prieinami 
standartai, kuriuos visi visuomenės 
veikėjai, įskaitant ne pelno organizacijas, 
galėtų lengvai gauti ir jais naudotis, ir 
kad viešosiomis investicijomis sukurtas 
programavimo kodas visada būtų atviras 
ir prieinamas visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 178
Pilar del Castillo Vera
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) reikia sukurti tvirtus ir darnius ES 
lygmens tinklus, skirtus visuomeninės 
paskirties veiklai vykdyti skaitmeniniu 
būdu, nacionaliniu ir regionų lygmenimis 
įtraukiant viešojo sektoriaus ir pilietinės 
visuomenės atstovus, ir šiuo tikslu labai 
svarbu užtikrinti struktūrizuotą sistemos ir 
programinės įrangos kūrimo išlaidų 
finansavimą ES lėšomis bei tvirto tokių 
tinklų centro priežiūrą, nacionaliniams ūkio 
subjektų biudžetams paliekant tik su 
konkrečia šalimi susijusias vidaus išlaidas;

(24) reikia sukurti tvirtus ir darnius ES 
lygmens tinklus, skirtus visuomeninės 
paskirties veiklai vykdyti skaitmeniniu 
būdu, nacionaliniu ir regionų lygmenimis 
įtraukiant viešojo sektoriaus ir pilietinės 
visuomenės atstovus, ir šiuo tikslu labai 
svarbu užtikrinti struktūrizuotą sistemos ir 
programinės įrangos kūrimo išlaidų 
finansavimą ES lėšomis bei tvirto tokių 
tinklų centro priežiūrą, nacionaliniams ūkio 
subjektų biudžetams paliekant tik su 
konkrečia šalimi susijusias vidaus išlaidas. 
Siekiant baigti kurti bendrąją skaitmeninę 
rinką turi būti užtikrinamas glaudus 
bendradarbiavimas ir pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę vykdomų 
veiksmų koordinavimas su nacionaliniais 
ir regioniniais plačiajuosčio ryšio srities 
veiksmais;

Or. en

Pakeitimas 179
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) reikia sukurti tvirtus ir darnius ES 
lygmens tinklus, skirtus visuomeninės 
paskirties veiklai vykdyti skaitmeniniu 
būdu, nacionaliniu ir regionų lygmenimis 
įtraukiant viešojo sektoriaus ir pilietinės 
visuomenės atstovus, ir šiuo tikslu labai 
svarbu užtikrinti struktūrizuotą sistemos ir 
programinės įrangos kūrimo išlaidų 
finansavimą ES lėšomis bei tvirto tokių 
tinklų centro priežiūrą, nacionaliniams ūkio 
subjektų biudžetams paliekant tik su 

(24) reikia sukurti tvirtus ir darnius ES 
lygmens tinklus, skirtus visuomeninės 
paskirties veiklai vykdyti skaitmeniniu 
būdu, nacionaliniu ir regionų lygmenimis 
įtraukiant viešojo sektoriaus ir pilietinės 
visuomenės atstovus, ir šiuo tikslu labai 
svarbu užtikrinti struktūrizuotą sistemos ir 
programinės įrangos kūrimo išlaidų 
finansavimą ES lėšomis bei tvirto tokių 
tinklų centro kibernetinį saugumą ir
priežiūrą, nacionaliniams ūkio subjektų 
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konkrečia šalimi susijusias vidaus išlaidas; biudžetams paliekant tik su konkrečia 
šalimi susijusias vidaus išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 180
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) taikant finansines priemones, 
kuriomis siekiama tikslo kurti 
transeuropines pagrindines paslaugas, 
reikėtų visų pirma užtikrinti, kad tos 
paslaugos būtų kuriamos pagal atvirus ir 
prieinamus standartus, kuriuos visi 
visuomenės veikėjai galėtų lengvai 
peržiūrėti, gauti ir naudoti, o tų standartų 
kūrimo procesas būtų atviras, skaidrus ir 
jame galėtų dalyvauti visos norinčios 
suinteresuotosios šalys, įskaitant ne pelno 
organizacijas, ir kad viešosiomis 
investicijomis sukurtas išeities kodas, 
esantis pagrindinių paslaugų 
taikomosiose programose, būtų atviras ir 
prieinamas visuomenei;

Or. en

Pagrindimas

Tai yra paprasta ir būtina garantija, kad bus sąveika, kuri teiks kuo daugiau galimybių, 
dalyvaujant MVĮ arba ne pelno organizacijoms, pritaikyti priemones vietos ir regionų 
poreikiams.

Pakeitimas 181
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis



PE496.337v01-00 52/137 AM\912704LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kad diegiant didelės apimties 
infrastruktūros projektus būtų užtikrinta 
tarpvalstybinė sąveika, visų pirma 
pagrindinių paslaugų lygmeniu, Komisijai, 
valstybei narei ir (arba) paramos gavėjams 
gali tekti vienu metu pirkti ir įdiegti įrangą. 
Tokiais atvejais Sąjungos finansinę paramą 
gali reikėti skirti pirkimo procedūroms, 
kurias valstybėse narėse vykdo 
infrastruktūros tiekėjai – savo pačių vardu 
arba bendradarbiaudami su Komisija. Taip 
pat numatyta galimybė sudaryti kelias 
sutartis – to gali reikėti, inter alia, 
daugiakalbei sistemai užtikrinti, tiekimo 
saugumui garantuoti ir (arba) tinklo 
rezervui sudaryti, kad infrastruktūros 
tinklas nenustotų veikti dėl vieno taško 
gedimo;

(27) kad diegiant didelės apimties 
infrastruktūros projektus būtų užtikrinta 
tarpvalstybinė sąveika, visų pirma 
pagrindinių paslaugų lygmeniu, Komisijai, 
valstybei narei ir (arba) paramos gavėjams 
gali tekti vienu metu pirkti ir įdiegti įrangą. 
Kad būtų lengviau užtikrinti reikiamą 
sąveiką, pirmenybę reikėtų teikti 
sprendimams taikyti atvirus ir skaidrius 
standartus, kuriais galima naudotis 
nemokamai. Tokiais atvejais Sąjungos 
finansinę paramą gali reikėti skirti pirkimo 
procedūroms, kurias valstybėse narėse 
vykdo infrastruktūros tiekėjai – savo pačių 
vardu arba bendradarbiaudami su 
Komisija. Taip pat numatyta galimybė 
sudaryti sutartis su skirtingais tiekėjais – to 
gali reikėti, inter alia, daugiakalbiškumui 
užtikrinti, tiekimo saugumui garantuoti ir 
(arba) tinklo rezervui sudaryti, kad 
infrastruktūros tinklas nenustotų veikti dėl 
vieno taško gedimo;

Or. en

Pakeitimas 182
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kad diegiant didelės apimties 
infrastruktūros projektus būtų užtikrinta 
tarpvalstybinė sąveika, visų pirma 
pagrindinių paslaugų lygmeniu, Komisijai, 
valstybei narei ir (arba) paramos gavėjams 
gali tekti vienu metu pirkti ir įdiegti įrangą. 
Tokiais atvejais Sąjungos finansinę paramą 
gali reikėti skirti pirkimo procedūroms, 
kurias valstybėse narėse vykdo 
infrastruktūros tiekėjai – savo pačių vardu 

(27) kad diegiant didelės apimties 
infrastruktūros projektus būtų užtikrinta 
tarpvalstybinė sąveika, visų pirma 
pagrindinių paslaugų lygmeniu, Komisijai, 
valstybei narei, regionams, vietos 
subjektams ir (arba) paramos gavėjams 
gali tekti vienu metu pirkti ir įdiegti įrangą. 
Tokiais atvejais Sąjungos finansinę paramą 
gali reikėti skirti pirkimo procedūroms, 
kurias valstybėse narėse ar tam tikrus 
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arba bendradarbiaudami su Komisija. Taip 
pat numatyta galimybė sudaryti sutartis su 
skirtingais tiekėjais – to gali reikėti, inter 
alia, daugiakalbiškumui užtikrinti, tiekimo 
saugumui garantuoti ir (arba) tinklo 
rezervui sudaryti, kad infrastruktūros 
tinklas nenustotų veikti dėl vieno taško 
gedimo;

įgaliojimus turinčiuose regionuose vykdo 
infrastruktūros tiekėjai – savo pačių vardu 
arba bendradarbiaudami su Komisija. Taip 
pat numatyta galimybė sudaryti sutartis su 
skirtingais tiekėjais – to gali reikėti, inter 
alia, daugiakalbiškumui užtikrinti, tiekimo 
saugumui garantuoti ir (arba) tinklo 
rezervui sudaryti, kad infrastruktūros 
tinklas nenustotų veikti dėl vieno taško 
gedimo;

Or. es

Pakeitimas 183
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) bendrosioms paslaugoms viešojo 
intereso srityje (pvz., pagrindinėms 
paslaugoms) dažnai turi daug įtakos rinkos 
nepakankamumas. Iš tikrųjų finansuotinos 
sritys susijusios su viešųjų paslaugų 
teikimu (e. sveikatos, e. tapatybės, 
e. pirkimo sistemų plataus masto diegimas 
ir sąveika), todėl pagal savo pobūdį 
pradinėje stadijoje jos nėra komercinės. Be 
to, jeigu būtų finansuojamos tik 
pagrindinės paslaugos, būtų sunku sukurti 
tinkamas paskatas valstybių narių ir 
regionų lygmenimis iš tikrųjų įdiegti 
viešuosius interesus atitinkančias 
paslaugas; tai visų pirma lemia paskatų 
nacionaliniu lygmeniu susieti nacionalines 
sistemas su pagrindinėmis sistemomis 
(taigi ir sudaryti sąveikos ir tarpvalstybinių 
paslaugų teikimo sąlygas) stoka ir tai, kad 
privatūs investuotojai vieni neužtikrintų 
paslaugų įdiegimo suderinamose 
sistemose;

(28) bendrosioms paslaugoms viešojo 
intereso srityje (pvz., pagrindinėms 
paslaugoms) dažnai turi daug įtakos rinkos 
nepakankamumas. Iš tikrųjų finansuotinos 
sritys susijusios su viešųjų paslaugų 
teikimu (e. sveikatos, e. tapatybės, 
e. pirkimo sistemų plataus masto diegimas 
ir sąveika), todėl pagal savo pobūdį 
pradinėje stadijoje jos nėra komercinės. Be 
to, jeigu būtų finansuojamos tik 
pagrindinės paslaugos, būtų sunku sukurti 
tinkamas paskatas valstybių narių ir 
regionų lygmenimis iš tikrųjų įdiegti 
viešuosius interesus atitinkančias 
paslaugas; tai visų pirma lemia paskatų 
nacionaliniu lygmeniu susieti nacionalines 
sistemas su pagrindinėmis sistemomis 
(taigi ir sudaryti sąveikos ir tarpvalstybinių 
paslaugų teikimo sąlygas) stoka ir tai, kad 
privatūs investuotojai vieni neužtikrintų 
paslaugų įdiegimo suderinamose 
sistemose. Tačiau prieš imantis naujų 
didelių investicijų, reikėtų įdėmiai 
atsižvelgti į atvirojo kodo sprendimus, 
kuriais jau naudojamasi visoje Europoje 
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labai įvairiose srityse, ir apsvarstyti 
galimybes pritaikyti šiuos sprendimus 
kitose srityse;

Or. en

Pagrindimas

Europos viešajame sektoriuje jau yra daug sėkmingų atviruoju kodu pagrįstų sprendimų. Iš jų 
ypač verta paminėti kai kuriuose Ispanijos regionuose ir Miunchene (Vokietija) taikomus 
sprendimus. Kitos valstybės narės taip pat turi gerų pavyzdžių, kaip antai Švedijos Ekšės ir 
Retviko savivaldybės. Kur kas daugiau atvejų, kai atvirojo kodo sprendimai įgyvendinami tik 
iš dalies.

Pakeitimas 184
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) bendrosioms paslaugoms viešojo 
intereso srityje (pvz., pagrindinėms 
paslaugoms) dažnai turi daug įtakos rinkos 
nepakankamumas. Iš tikrųjų finansuotinos 
sritys susijusios su viešųjų paslaugų 
teikimu (e. sveikatos, e. tapatybės, 
e. pirkimo sistemų plataus masto diegimas 
ir sąveika), todėl pagal savo pobūdį 
pradinėje stadijoje jos nėra komercinės. Be 
to, jeigu būtų finansuojamos tik 
pagrindinės paslaugos, būtų sunku sukurti 
tinkamas paskatas valstybių narių ir 
regionų lygmenimis iš tikrųjų įdiegti 
viešuosius interesus atitinkančias 
paslaugas; tai visų pirma lemia paskatų 
nacionaliniu lygmeniu susieti nacionalines 
sistemas su pagrindinėmis sistemomis 
(taigi ir sudaryti sąveikos ir tarpvalstybinių 
paslaugų teikimo sąlygas) stoka ir tai, kad 
privatūs investuotojai vieni neužtikrintų 
paslaugų įdiegimo suderinamose 
sistemose;

(28) bendrosioms paslaugoms viešojo 
intereso srityje (pvz., pagrindinėms 
paslaugoms) dažnai turi daug įtakos rinkos 
nepakankamumas. Iš tikrųjų finansuotinos 
sritys susijusios su viešųjų paslaugų 
teikimu (e. sveikatos, e. tapatybės, 
e. pirkimo, e. mokymosi sistemų plataus 
masto diegimas ir sąveika), todėl pagal 
savo pobūdį pradinėje stadijoje jos nėra 
komercinės. Be to, jeigu būtų 
finansuojamos tik pagrindinės paslaugos, 
būtų sunku sukurti tinkamas paskatas 
valstybių narių ir regionų lygmenimis iš 
tikrųjų įdiegti viešuosius interesus 
atitinkančias paslaugas; tai visų pirma 
lemia paskatų nacionaliniu lygmeniu 
susieti nacionalines sistemas su 
pagrindinėmis sistemomis (taigi ir sudaryti 
sąveikos ir tarpvalstybinių paslaugų 
teikimo sąlygas) stoka ir tai, kad privatūs 
investuotojai vieni neužtikrintų paslaugų 
įdiegimo suderinamose sistemose;

Or. it
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Pakeitimas 185
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) bendrosioms paslaugoms viešojo 
intereso srityje (pvz., pagrindinėms 
paslaugoms) dažnai turi daug įtakos rinkos 
nepakankamumas. Iš tikrųjų finansuotinos 
sritys susijusios su viešųjų paslaugų 
teikimu (e. sveikatos, e. tapatybės, 
e. pirkimo sistemų plataus masto diegimas 
ir sąveika), todėl pagal savo pobūdį 
pradinėje stadijoje jos nėra komercinės. Be 
to, jeigu būtų finansuojamos tik 
pagrindinės paslaugos, būtų sunku sukurti 
tinkamas paskatas valstybių narių ir 
regionų lygmenimis iš tikrųjų įdiegti 
viešuosius interesus atitinkančias 
paslaugas; tai visų pirma lemia paskatų 
nacionaliniu lygmeniu susieti nacionalines 
sistemas su pagrindinėmis sistemomis 
(taigi ir sudaryti sąveikos ir tarpvalstybinių 
paslaugų teikimo sąlygas) stoka ir tai, kad 
privatūs investuotojai vieni neužtikrintų 
paslaugų įdiegimo suderinamose
sistemose;

(28) bendrosioms paslaugoms viešojo 
intereso srityje (pvz., pagrindinėms 
paslaugoms) dažnai turi daug įtakos rinkos 
nepakankamumas. Iš tikrųjų finansuotinos 
sritys susijusios su viešųjų paslaugų 
teikimu (e. sveikatos, e. tapatybės, e. 
pirkimo sistemų plataus masto diegimas ir 
sąveika bei Europos kultūros išteklių 
kolekcijų skaitmeninimas), todėl pagal 
savo pobūdį pradinėje stadijoje jos nėra 
komercinės. Be to, jeigu būtų 
finansuojamos tik pagrindinės paslaugos, 
būtų sunku sukurti tinkamas paskatas 
valstybių narių ir regionų lygmenimis iš 
tikrųjų įdiegti viešuosius interesus 
atitinkančias paslaugas; tai visų pirma 
lemia paskatų nacionaliniu lygmeniu 
susieti nacionalines sistemas su 
pagrindinėmis sistemomis (taigi ir sudaryti 
sąveikos ir tarpvalstybinių paslaugų 
teikimo sąlygas) stoka ir tai, kad privatūs 
investuotojai vieni neužtikrintų paslaugų 
įdiegimo suderinamose sistemose;

Or. ro

Pakeitimas 186
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) bendrosioms paslaugoms viešojo 
intereso srityje (pvz., pagrindinėms 

(28) bendrosioms paslaugoms viešojo 
intereso srityje (pvz., pagrindinėms 
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paslaugoms) dažnai turi daug įtakos rinkos 
nepakankamumas. Iš tikrųjų finansuotinos 
sritys susijusios su viešųjų paslaugų 
teikimu (e. sveikatos, e. tapatybės, 
e. pirkimo sistemų plataus masto diegimas 
ir sąveika), todėl pagal savo pobūdį 
pradinėje stadijoje jos nėra komercinės. Be 
to, jeigu būtų finansuojamos tik 
pagrindinės paslaugos, būtų sunku sukurti 
tinkamas paskatas valstybių narių ir 
regionų lygmenimis iš tikrųjų įdiegti 
viešuosius interesus atitinkančias 
paslaugas; tai visų pirma lemia paskatų 
nacionaliniu lygmeniu susieti nacionalines 
sistemas su pagrindinėmis sistemomis 
(taigi ir sudaryti sąveikos ir tarpvalstybinių 
paslaugų teikimo sąlygas) stoka ir tai, kad 
privatūs investuotojai vieni neužtikrintų 
paslaugų įdiegimo suderinamose 
sistemose;

paslaugoms) dažnai turi daug įtakos rinkos 
nepakankamumas. Iš tikrųjų finansuotinos 
sritys susijusios su viešųjų paslaugų 
teikimu (e. sveikatos, e. tapatybės, 
e. pirkimo sistemų plataus masto diegimas 
ir sąveika), todėl pagal savo pobūdį 
pradinėje stadijoje jos nėra komercinės. Be 
to, jeigu būtų finansuojamos tik 
pagrindinės paslaugos, būtų sunku sukurti 
tinkamas paskatas valstybių narių ir 
regionų lygmenimis iš tikrųjų įdiegti 
viešuosius interesus atitinkančias 
paslaugas; tai visų pirma lemia paskatų 
nacionaliniu lygmeniu susieti nacionalines 
sistemas su pagrindinėmis sistemomis 
(taigi ir sudaryti sąveikos ir tarpvalstybinių 
paslaugų teikimo sąlygas) stoka ir tai, kad 
privatūs investuotojai vieni neužtikrintų 
paslaugų įdiegimo suderinamose 
sistemose. Imantis bendros svarbos 
projektų, susijusių su tarpvalstybiniu 
e. valdžios paslaugų teikimu, reikėtų 
atsižvelgti į 25 rekomendacijas dėl 
konkrečių sąveikos reikalavimų Europos 
viešosioms paslaugoms skirtoje Europos 
sąveikumo sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 187
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) bendrosioms paslaugoms viešojo 
intereso srityje (pvz., pagrindinėms 
paslaugoms) dažnai turi daug įtakos rinkos 
nepakankamumas. Iš tikrųjų finansuotinos 
sritys susijusios su viešųjų paslaugų 
teikimu (e. sveikatos, e. tapatybės, 
e. pirkimo sistemų plataus masto diegimas 
ir sąveika), todėl pagal savo pobūdį 
pradinėje stadijoje jos nėra komercinės. Be 

(28) bendrosioms paslaugoms viešojo 
intereso srityje (pvz., pagrindinėms 
paslaugoms) dažnai turi daug įtakos rinkos 
nepakankamumas. Iš tikrųjų finansuotinos 
sritys susijusios su viešųjų paslaugų 
teikimu (e. sveikatos, e. tapatybės, 
e. valdžios, e. mokymosi, e. pirkimo 
sistemų plataus masto diegimas ir sąveika), 
todėl pagal savo pobūdį pradinėje stadijoje 
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to, jeigu būtų finansuojamos tik 
pagrindinės paslaugos, būtų sunku sukurti 
tinkamas paskatas valstybių narių ir 
regionų lygmenimis iš tikrųjų įdiegti 
viešuosius interesus atitinkančias 
paslaugas; tai visų pirma lemia paskatų 
nacionaliniu lygmeniu susieti nacionalines 
sistemas su pagrindinėmis sistemomis 
(taigi ir sudaryti sąveikos ir tarpvalstybinių 
paslaugų teikimo sąlygas) stoka ir tai, kad 
privatūs investuotojai vieni neužtikrintų 
paslaugų įdiegimo suderinamose 
sistemose;

jos nėra komercinės. Be to, jeigu būtų 
finansuojamos tik pagrindinės paslaugos, 
būtų sunku sukurti tinkamas paskatas 
valstybių narių ir regionų lygmenimis iš 
tikrųjų įdiegti viešuosius interesus 
atitinkančias paslaugas; tai visų pirma 
lemia paskatų nacionaliniu lygmeniu 
susieti nacionalines sistemas su 
pagrindinėmis sistemomis (taigi ir sudaryti 
sąveikos ir tarpvalstybinių paslaugų 
teikimo sąlygas) stoka ir tai, kad privatūs 
investuotojai vieni neužtikrintų paslaugų 
įdiegimo suderinamose sistemose;

Or. en

Pakeitimas 188
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) diegiant tarpvalstybines paslaugas, 
kai bus nustatytos elektroninės 
procedūros, taikomos persikeliant iš 
vienos Europos šalies į kitą, visas 
reikiamas administracines procedūras bus 
galima atlikti elektroninėmis 
priemonėmis – taip bus sudarytos 
palankesnės sąlygos europiečių judumui 
ir sumažintos susijusios išlaidos. Taigi, 
teikiant šias paslaugas, bus galima 
palengvinti darbo, mokymosi ir gyvenimo 
sąlygas europiečiams bet kurioje 
valstybėje narėje: adreso pakeitimą bus 
galima vieno langelio principu 
užregistruoti visose priimančios šalies 
institucijose (vietos savivaldos 
institucijoje, mokykloje, gydymo įstaigoje, 
policijoje ir t. t.) naudojant kilmės šalies 
elektroninės atpažinties priemonę;

Or. en
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Pakeitimas 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) būsima bendrąja mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa „Horizontas 2020“ 
nemažai dėmesio bus skiriama ir 
visuomenės uždavinių sprendimui (pvz., 
pažangus, ekologiškas ir integruotas 
transportas, saugi, ekologiška ir efektyviai 
vartojama energija, informacinėmis ir ryšių 
technologijomis grindžiamos sveikatos ir 
valdymo paslaugos, darnusis vystymasis), 
kad būtų tiesiogiai sprendžiami strategijoje 
„Europa 2020“ nurodyti uždaviniai, 
remiant labai įvairią veiklą: pradedant 
moksliniais tyrimais ir baigiant rinka. 
Pagal programą „Horizontas 2020“ parama 
bus teikiama visais inovacijų diegimo 
grandinės etapais, visų pirma su rinka 
labiau susijusiems veiksmams, įskaitant 
naujoviškas finansines priemones. Kad 
būtų pasiektas didesnis Sąjungos 
finansavimo poveikis ir užtikrinta darna, 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
bus užtikrinta glaudi sąveika su programa 
„Horizontas 2020“;

(30) būsima bendrąja mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa „Horizontas 2020“ 
nemažai dėmesio bus skiriama ir 
visuomenės uždavinių sprendimui (pvz., 
pažangus, ekologiškas, prieinamas ir 
integruotas transportas, saugi, ekologiška ir 
efektyviai vartojama energija, 
informacinėmis ir ryšių technologijomis 
grindžiamos sveikatos ir valdymo 
paslaugos, darnusis vystymasis), kad būtų 
tiesiogiai sprendžiami strategijoje „Europa 
2020“ nurodyti uždaviniai, remiant labai 
įvairią veiklą: pradedant moksliniais 
tyrimais ir baigiant rinka. Pagal programą 
„Horizontas 2020“ parama bus teikiama 
visais inovacijų diegimo grandinės etapais, 
visų pirma su rinka labiau susijusiems 
veiksmams, įskaitant naujoviškas 
finansines priemones. Kad būtų pasiektas 
didesnis Sąjungos finansavimo poveikis ir 
užtikrinta darna, Europos infrastruktūros 
tinklų priemone bus užtikrinta glaudi 
sąveika su programa „Horizontas 2020“;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Europoje gyvena 80 milijonų neįgaliųjų, taip pat dėl visuomenės senėjimo ir 
aplinkosaugos problemų, vienas didžiausių visuomenės uždavinių yra užtikrinti transporto 
paslaugų prieinamumą.

Pakeitimas 190
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) būsima bendrąja mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa „Horizontas 2020“ 
nemažai dėmesio bus skiriama ir 
visuomenės uždavinių sprendimui (pvz., 
pažangus, ekologiškas ir integruotas 
transportas, saugi, ekologiška ir efektyviai 
vartojama energija, informacinėmis ir ryšių 
technologijomis grindžiamos sveikatos ir 
valdymo paslaugos, darnusis vystymasis), 
kad būtų tiesiogiai sprendžiami strategijoje 
„Europa 2020“ nurodyti uždaviniai, 
remiant labai įvairią veiklą: pradedant 
moksliniais tyrimais ir baigiant rinka. 
Pagal programą „Horizontas 2020“ parama 
bus teikiama visais inovacijų diegimo 
grandinės etapais, visų pirma su rinka 
labiau susijusiems veiksmams, įskaitant 
naujoviškas finansines priemones. Kad 
būtų pasiektas didesnis Sąjungos 
finansavimo poveikis ir užtikrinta darna, 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
bus užtikrinta glaudi sąveika su programa 
„Horizontas 2020“;

(30) būsima bendrąja mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa „Horizontas 2020“ 
nemažai dėmesio bus skiriama ir 
visuomenės uždavinių sprendimui (pvz., 
pažangus, ekologiškas ir integruotas 
transportas, saugi, ekologiška ir efektyviai 
vartojama energija, informacinėmis ir ryšių 
technologijomis grindžiamos sveikatos ir 
valdymo paslaugos, darnusis vystymasis), 
kad būtų tiesiogiai sprendžiami strategijoje 
„Europa 2020“ nurodyti uždaviniai, 
remiant labai įvairią veiklą: pradedant 
moksliniais tyrimais ir baigiant rinka. 
Pagal programą „Horizontas 2020“ parama 
bus teikiama visais inovacijų diegimo 
grandinės etapais, visų pirma su rinka 
labiau susijusiems veiksmams, įskaitant 
naujoviškas finansines priemones. Taip pat 
Europos inovacijos ir technologijos 
institutas (EIT), daugiausia dėmesio 
skirdamas mokslinių tyrimų rezultatų 
naudojimui ir naujoviškų produktų bei 
paslaugų kūrimui, siekia tų pačių tikslų 
išspręsti minėtus visuomenės uždavinius.
Kad būtų pasiektas didesnis Sąjungos 
finansavimo poveikis ir užtikrinta darna, 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
bus užtikrinta glaudi sąveika su programa 
„Horizontas 2020“ ir EIT;

Or. en

Pakeitimas 191
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) daugelio valstybių narių fiskalinės (33) daugelio valstybių narių fiskalinės 
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priemonės paskatins arba jau paskatino 
valdžios institucijas iš naujo įvertinti savo 
infrastruktūros investicijų programas. 
Šiomis aplinkybėmis viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystė gali būti laikoma 
veiksminga priemone infrastruktūros 
projektams, kuriais būtų užtikrinamas
tokių politikos tikslų kaip kova su klimato 
kaita, alternatyvių energijos išteklių ir 
energijos bei išteklių vartojimo 
efektyvumo skatinimas, tausaus transporto 
rėmimas ir plačiajuosčio ryšio tinklų 
diegimas, įgyvendinti. Komisija savo 
2009 m. lapkričio 19 d. komunikate dėl 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
įsipareigojo gerinti viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerysčių galimybes gauti 
finansavimą, išplečiant esamų finansinių 
priemonių taikymo sritį;

priemonės paskatins arba jau paskatino 
valdžios institucijas iš naujo įvertinti savo 
infrastruktūros investicijų programas
siekiant užtikrinti tokių politikos tikslų 
kaip kova su klimato kaita, alternatyvių 
energijos išteklių ir energijos bei išteklių 
vartojimo efektyvumo skatinimas, tausaus 
transporto rėmimas ir plačiajuosčio ryšio 
tinklų diegimas, įgyvendinimą;

Or. en

Pagrindimas

Reikia remtis tinkamų valstybių narių fiskalinių priemonių skatinamuoju poveikiu, kuris yra 
užtikrintas, o viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės teigiamas poveikis toli gražu nėra 
įrodytas.

Pakeitimas 192
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) daugelio valstybių narių fiskalinės 
priemonės paskatins arba jau paskatino 
valdžios institucijas iš naujo įvertinti savo 
infrastruktūros investicijų programas. 
Šiomis aplinkybėmis viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystė gali būti laikoma 
veiksminga priemone infrastruktūros 
projektams, kuriais būtų užtikrinamas tokių 
politikos tikslų kaip kova su klimato kaita, 
alternatyvių energijos išteklių ir energijos 

(33) daugelio valstybių narių ar tam tikrus 
įgaliojimus turinčių regionų fiskalinės 
priemonės paskatins arba jau paskatino 
valdžios institucijas iš naujo įvertinti savo 
infrastruktūros investicijų programas. 
Šiomis aplinkybėmis viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystė gali būti laikoma 
veiksminga priemone infrastruktūros 
projektams, kuriais būtų užtikrinamas tokių 
politikos tikslų kaip kova su klimato kaita, 
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bei išteklių vartojimo efektyvumo 
skatinimas, tausaus transporto rėmimas ir 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas, 
įgyvendinti. Komisija savo 2009 m. 
lapkričio 19 d. komunikate dėl viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės 
įsipareigojo gerinti viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerysčių galimybes gauti 
finansavimą, išplečiant esamų finansinių 
priemonių taikymo sritį;

alternatyvių energijos išteklių ir energijos 
bei išteklių vartojimo efektyvumo 
skatinimas, tausaus transporto rėmimas ir 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas, 
įgyvendinti. Komisija savo 2009 m. 
lapkričio 19 d. komunikate dėl viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės 
įsipareigojo gerinti viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerysčių galimybes gauti 
finansavimą, išplečiant esamų finansinių 
priemonių taikymo sritį;

Or. es

Pakeitimas 193
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) nors daugumą investicijų pagal 
strategiją „Europa 2020“ galima 
įgyvendinti pasitelkus rinkas ir
reguliavimo priemonėmis, finansavimo 
uždaviniui įgyvendinti reikalinga viešoji 
intervencija ir Sąjungos parama 
dotacijomis bei naujoviškomis 
finansinėmis priemonėmis. Finansinės 
priemonės turėtų būti naudojamos 
konkretiems rinkos poreikiams tenkinti,
laikantis EITP tikslų, ir neturėtų išstumti 
privačiojo finansavimo. Prieš priimdama 
sprendimą naudoti finansines priemones, 
Komisija turėtų atlikti šių priemonių 
vertinimą ex ante;

(34) nors daugumą investicijų pagal 
strategiją „Europa 2020“ galima 
įgyvendinti konkrečiomis reguliavimo 
priemonėmis, finansavimo uždaviniui 
įgyvendinti reikalinga viešoji intervencija 
ir Sąjungos parama dotacijomis bei 
naujoviškomis finansinėmis priemonėmis.
Prieš priimdama sprendimą naudoti 
tokias finansines priemones, Komisija, 
atitinkamų valstybių narių ir 
dalyvaujančių ES institucijų padedama, 
turėtų atlikti šių priemonių vertinimą 
ex ante;

Or. en

Pagrindimas

Pradedant taikyti naujoviškas finansines priemones, reikėtų labai kruopščiai atlikti jų ex ante 
vertinimą.
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Pakeitimas 194
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) siekiant užtikrinti lygybę tarp, viena 
vertus, transporto projektų, pagal kuriuos 
jau privalomai taikomas principas 
„teršėjas moka“, ir, kita vertus, projektų, 
pagal kuriuos naudotojai nemoka 
mokesčių, Sąjunga turėtų dotacijomis 
finansuoti ir tuos transporto projektus, 
kurie duoda pajamų;

Or. en

Pakeitimas 195
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) valstybių narių fiskalinėmis 
priemonėmis valdžios institucijos turėtų 
būti skatinamos remti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
efektyvų energijos bei išteklių vartojimą;

Or. en

Pakeitimas 196
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) siekiant optimaliai naudoti dotacijas 
iš ES biudžeto, jas reikėtų skirti 
projektams, kurie visai arba beveik 
neduoda pajamų, tačiau taip pat 
transporto projektams, pagal kuriuos 
renkami infrastruktūros mokesčiai;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2001/14 geležinkelio įmonės visoje Europoje turi mokėti 
mokesčius už naudojimąsi bėgiais, kad galėtų naudotis geležinkelių infrastruktūra. Taip gautų 
pajamų kai kuriais atvejais gali pakakti techninės priežiūros išlaidoms padengti, bet 
nepakakti modernizavimo darbams ar naujoms statyboms. Todėl geležinkelių infrastruktūrai 
turi būti taikoma išimtis. Be to, nustačius, kad dotacijos gali būti skiriamos tik tiems 
projektams, kurie visai arba beveik neduoda pajamų, ES lėšomis nebūtų galima bendrai 
finansuoti projektų, pagal kuriuos nustatomi mokesčiai už naudojimąsi kelių infrastruktūra, 
nors tai yra vienas pagrindinių Transporto baltojoje knygoje nustatytų tikslų.

Pakeitimas 197
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) daugelio valstybių narių ir tam 
tikrus įgaliojimus turinčių regionų 
fiskalinės priemonės paskatins arba jau 
paskatino valdžios institucijas iš naujo 
įvertinti savo infrastruktūros investicijų 
programas. Šiomis aplinkybėmis viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystė gali būti 
laikoma veiksminga priemone 
infrastruktūros projektams, kuriais būtų 
užtikrinamas tokių politikos tikslų kaip 
kova su klimato kaita, alternatyvių 
energijos išteklių ir energijos bei išteklių 
vartojimo efektyvumo skatinimas, tausaus 
transporto rėmimas ir plačiajuosčio ryšio 
tinklų diegimas, įgyvendinti. Komisija 
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savo 2009 m. lapkričio 19 d. komunikate 
dėl viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės įsipareigojo gerinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerysčių galimybes 
gauti finansavimą, išplečiant esamų 
finansinių priemonių taikymo sritį;

Or. es

Pakeitimas 198
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) ES Biudžeto peržiūros komunikate34

pabrėžta, kad pagal bendrą taisyklę 
ilgalaikį komercinį potencialą turinčių 
projektų atveju Sąjungos lėšos turėtų būti 
naudojamos įgyvendinant partnerystę su 
finansų ir banko sektoriais, visų pirma su 
Europos investicijų banku (EIB) ir 
valstybių narių viešosiomis finansų 
įstaigomis, taip pat kitomis tarptautinėmis 
finansų įstaigomis ir privačiuoju finansų 
sektoriumi;

(35) ES Biudžeto peržiūros komunikate34

pabrėžta, kad pagal bendrą taisyklę 
ilgalaikį komercinį potencialą turinčių 
projektų atveju Sąjungos lėšos turėtų būti 
naudojamos įgyvendinant partnerystę su 
finansų ir banko sektoriais, visų pirma su 
Europos investicijų banku (EIB) ir 
valstybių narių viešosiomis finansų 
įstaigomis, taip pat kitomis tarptautinėmis 
finansų įstaigomis ir privačiuoju finansų 
sektoriumi, be kita ko, nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis. Susitariant dėl 
partnerystės būtina skirti ypatingą dėmesį 
vietos lygmeniu turimoms žinioms ir 
projektų ryšiams su finansiniais 
tarpininkais;

Or. en

Pakeitimas 199
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) ES Biudžeto peržiūros komunikate 
pabrėžta, kad pagal bendrą taisyklę 
ilgalaikį komercinį potencialą turinčių 
projektų atveju Sąjungos lėšos turėtų būti 
naudojamos įgyvendinant partnerystę su 
finansų ir banko sektoriais, visų pirma su 
Europos investicijų banku (EIB) ir 
valstybių narių viešosiomis finansų 
įstaigomis, taip pat kitomis tarptautinėmis 
finansų įstaigomis ir privačiuoju finansų 
sektoriumi;

(35) ES Biudžeto peržiūros komunikate 
pabrėžta, kad pagal bendrą taisyklę 
ilgalaikį komercinį potencialą turinčių 
projektų atveju Sąjungos lėšos turėtų būti 
naudojamos įgyvendinant partnerystę su 
finansų ir banko sektoriais, visų pirma su 
Europos investicijų banku (EIB) ir 
valstybių narių viešosiomis finansų 
įstaigomis, taip pat kitomis tarptautinėmis 
finansų įstaigomis ir privačiuoju finansų 
sektoriumi, be kita ko, nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis. Susitariant dėl 
partnerystės būtina skirti ypatingą dėmesį 
vietos lygmeniu turimoms žinioms ir 
projektų ryšiams su finansiniais 
tarpininkais;

Or. en

Pakeitimas 200
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) strategijoje „Europa 2020“ Komisija 
įsipareigojo sutelkti Sąjungos finansines 
priemones pagal nuoseklią finansavimo 
strategiją, kuria remiantis infrastruktūrai 
finansuoti sutelkiamos Sąjungos ir 
nacionalinės viešosios bei privačiosios 
lėšos. Tas įsipareigojimas pagrįstas 
argumentu, kad daugeliu atvejų
nepakankamas investicijas ir rinkos 
trūkumus galima veiksmingiau taisyti 
finansinėmis priemonėmis, o ne 
dotacijomis;

(36) strategijoje „Europa 2020“ Komisija 
įsipareigojo sutelkti Sąjungos finansines 
priemones pagal nuoseklią finansavimo 
strategiją, kuria remiantis infrastruktūrai 
finansuoti sutelkiamos Sąjungos ir 
nacionalinės viešosios bei privačiosios 
lėšos. Tas įsipareigojimas pagrįstas 
argumentu, kad konkrečiais atvejais, kurių 
kiekvienas turi būti įvertintas atskirai,
nepakankamas investicijas galima 
veiksmingiau taisyti finansinėmis 
priemonėmis, o ne dotacijomis;

Or. en
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Pagrindimas

Kai naudojamos kitos finansinės priemonės, o ne dotacijos, siekiant optimaliai nustatyti 
konkrečius investicijų poreikius, kiekvieną atvejį reikėtų įvertinti atskirai.

Pakeitimas 201
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) strategijoje „Europa 2020“ Komisija 
įsipareigojo sutelkti Sąjungos finansines 
priemones pagal nuoseklią finansavimo 
strategiją, kuria remiantis infrastruktūrai 
finansuoti sutelkiamos Sąjungos ir 
nacionalinės viešosios bei privačiosios 
lėšos. Tas įsipareigojimas pagrįstas 
argumentu, kad daugeliu atvejų 
nepakankamas investicijas ir rinkos 
trūkumus galima veiksmingiau taisyti 
finansinėmis priemonėmis, o ne 
dotacijomis;

(36) strategijoje „Europa 2020“ Komisija 
įsipareigojo sutelkti pakankamai Sąjungos 
finansinių priemonių paremti nuosekliai
finansavimo strategijai, kuria remiantis 
infrastruktūrai finansuoti sutelkiamos 
Sąjungos ir nacionalinės viešosios bei 
privačiosios lėšos. Tas įsipareigojimas 
pagrįstas argumentu, kad daugeliu atvejų 
nepakankamas investicijas ir rinkos 
trūkumus galima veiksmingiau taisyti 
finansinėmis priemonėmis, o ne 
dotacijomis;

Or. it

Pakeitimas 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) tos naujoviškos finansinės 
priemonės, kaip antai projektų 
obligacijos, gali pagerinti transporto 
infrastruktūros finansavimą, duodamos 
papildomos naudos Europai. Todėl 
reikėtų labai skatinti taikyti šias 
priemones, kad būtų optimaliai 
naudojamos Europos biudžeto lėšos;
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Or. en

Pakeitimas 203
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nors dauguma finansinių priemonių 
turėtų būti bendros visiems sektoriams, 
kai kurios iš jų gali būti skirtos ir 
atskiriems sektoriams. Komisijos tarnybos 
mano, kad nors finansinė parama 
plačiajuosčiam ryšiui pirmiausia bus 
paremta finansinėmis priemonėmis, 
transporto ir energetikos atveju 
finansinėms priemonėms reikalingų 
Sąjungos biudžeto išteklių dydis neturėtų 
viršyti atitinkamai 2 ir 1 mlrd. EUR;

(38) nustatant, kokios formos finansinė 
pagalba būtų veiksmingiausia, būtina 
tinkamai atsižvelgti į konkretaus 
sektoriaus ir projekto ypatumus.
Komisijos tarnybos mano, kad nors 
finansinė parama plačiajuosčiam ryšiui 
pirmiausia bus paremta finansinėmis 
priemonėmis, transporto ir energetikos 
atveju finansinėms priemonėms reikalingų 
Sąjungos biudžeto išteklių dydis neturėtų 
viršyti atitinkamai 2 ir 1 mlrd. EUR;

Or. en

Pakeitimas 204
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nors dauguma finansinių priemonių 
turėtų būti bendros visiems sektoriams, kai 
kurios iš jų gali būti skirtos ir atskiriems 
sektoriams. Komisijos tarnybos mano, kad 
nors finansinė parama plačiajuosčiam 
ryšiui pirmiausia bus paremta finansinėmis 
priemonėmis, transporto ir energetikos 
atveju finansinėms priemonėms reikalingų 
Sąjungos biudžeto išteklių dydis neturėtų 
viršyti atitinkamai 2 ir 1 mlrd. EUR;

(38) nors dauguma finansinių priemonių 
turėtų būti bendros visiems sektoriams, kai 
kurios iš jų gali būti skirtos ir atskiriems 
sektoriams. Komisijos tarnybos mano, kad 
nors finansinė parama plačiajuosčio ryšio 
tinklams pirmiausia bus paremta 
finansinėmis priemonėmis, transporto ir 
energetikos atveju finansinėms 
priemonėms reikalingų Sąjungos biudžeto 
išteklių dydis neturėtų viršyti atitinkamai 2 
ir 1 mlrd. EUR;
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Or. en

Pakeitimas 205
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nors dauguma finansinių priemonių 
turėtų būti bendros visiems sektoriams, 
kai kurios iš jų gali būti skirtos ir 
atskiriems sektoriams. Komisijos tarnybos 
mano, kad nors finansinė parama 
plačiajuosčiam ryšiui pirmiausia bus
paremta finansinėmis priemonėmis, 
transporto ir energetikos atveju
finansinėms priemonėms reikalingų 
Sąjungos biudžeto išteklių dydis neturėtų 
viršyti atitinkamai 2 ir 1 mlrd. EUR;

(38) finansinė parama energetikai
pirmiausia turėtų būti paremta 
finansinėmis priemonėmis, energetikai 
skirtoms finansinėms priemonėms 
reikalingų Sąjungos biudžeto išteklių dydis 
neturėtų būti mažesnis kaip 
8,2 mlrd. EUR, o dotacijos tyrimams ir 
darbams neturėtų viršyti 0,9 mlrd. EUR;

Or. en

Pakeitimas 206
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) be to, kelių transporto srityje, 
siekiant padidinti projektų rengėjų 
finansinę atsakomybę, kad būtų 
tenkinami kriterijai, EIB reikalaujami 
taikyti finansinėms priemonėms, pagal 
kuriuos turi pakakti finansinio pajėgumo 
efektyviai ir tinkamai veikiančiai rinkai 
sukurti, reikėtų apsvarstyti galimybę imtis 
priemonių suvienodinti TEN-T tinkle 
taikomas nuolaidas;
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Or. it

Pagrindimas

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments.It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.

Pakeitimas 207
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekdama užtikrinti, kad finansinių 
priemonių lėšos būtų skiriamos kuo 
įvairesnių sektorių gavėjams, ir paskatinti 
laipsnišką geografinį diversifikavimą tarp 
valstybių narių, Komisija, kaip partnerį 
pasitelkdama EIB, bendromis 
iniciatyvomis, kaip antai Europos viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės pavyzdinis 
centras (EPEC) ir „Jaspers“, turėtų teikti 
valstybėms narėms paramą plėtojant 
atitinkamą projektų, kuriems galėtų būti 
skirtas finansavimas, sistemą;

(39) siekdama užtikrinti, kad finansinių 
priemonių lėšos būtų skiriamos kuo 
įvairesnių sektorių gavėjams, ir paskatinti 
geografinį diversifikavimą tarp valstybių 
narių ir Europos regionų, Komisija, kaip 
partnerį pasitelkdama EIB, bendromis 
iniciatyvomis, kaip antai Europos viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės pavyzdinis 
centras (EPEC) ir „Jaspers“, turėtų teikti 
valstybėms narėms paramą plėtojant 
atitinkamą projektų, kuriems galėtų būti 
skirtas finansavimas, sistemą;

Or. pt

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti finansinių priemonių taikymą kuo įvairesniems sektoriams ir geografinį 
diversifikavimą ne tik tarp 27 ES valstybių narių, bet ir tarp ES regionų.
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Pakeitimas 208
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekdama užtikrinti, kad finansinių 
priemonių lėšos būtų skiriamos kuo 
įvairesnių sektorių gavėjams, ir paskatinti 
laipsnišką geografinį diversifikavimą tarp 
valstybių narių, Komisija, kaip partnerį 
pasitelkdama EIB, bendromis 
iniciatyvomis, kaip antai Europos viešojo 
ir privačiojo sektorių partnerystės 
pavyzdinis centras (EPEC) ir „Jaspers“,
turėtų teikti valstybėms narėms paramą 
plėtojant atitinkamą projektų, kuriems 
galėtų būti skirtas finansavimas, sistemą;

(39) siekdama užtikrinti, kad finansinių 
priemonių lėšos būtų skiriamos kuo 
įvairesnių sektorių gavėjams, ir paskatinti 
laipsnišką geografinį diversifikavimą tarp 
valstybių narių, kurioms reikia paramos 
pagal tokias finansines priemones, 
Komisija, kaip partnerį pasitelkdama EIB, 
turėtų teikti toms valstybėms narėms 
paramą plėtojant atitinkamą projektų, 
kuriems galėtų būti skirtas finansavimas, 
sistemą;

Or. en

Pagrindimas

Kurti specialias viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų finansavimui skirtas 
sistemas reikėtų tik tuo atveju, kai to prašo valstybės narės, priimdamos finansinius 
sprendimus dėl teikiamų projektų pasiūlymų.

Pakeitimas 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) dėl finansinių priemonių sąlygų į 
darbo programas gali reikėti įtraukti 
papildomus reikalavimus, pavyzdžiui, kad 
būtų užtikrintos konkurencingos rinkos, 
atsižvelgiant į Sąjungos politikos krypčių 
pokyčius, technologijų plėtrą ir kitus 
svarbiais galinčius tapti veiksnius;

(40) dėl finansinių priemonių sąlygų į 
darbo programas gali reikėti įtraukti 
papildomus reikalavimus, pavyzdžiui, kad 
būtų užtikrinta konkurencinga ir teisinga 
vidaus rinka, atsižvelgiant į Sąjungos 
politikos krypčių pokyčius, technologijų 
plėtrą ir kitus svarbiais galinčius tapti 
veiksnius;
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Or. en

Pakeitimas 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) daugiametis priemonės paramos 
programavimas turėtų būti nukreiptas į 
Sąjungos prioritetų rėmimą, užtikrinant 
būtinų finansinių išteklių prieinamumą ir 
bendrų Sąjungos ir valstybių narių veiksmų 
nuoseklumą bei tęstinumą; Pasiūlymų, 
pateiktų įgyvendinus pirmąją daugiametę
darbo programą transporto sektoriuje, 
išlaidos turėtų būti laikomos tinkamomis 
finansuoti nuo 2014 m. sausio 1 d., siekiant 
užtikrinti projektų, kuriems jau taikomas 
2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 680/2007, 
nustatantis bendrąsias taisykles dėl 
Bendrijos finansinės paramos teikimo 
transeuropinių transporto ir energetikos 
tinklų srityse, tęstinumą;

(41) daugiametis priemonės paramos 
programavimas turėtų būti nukreiptas į 
Sąjungos prioritetų rėmimą, užtikrinant 
būtinų finansinių išteklių prieinamumą ir 
bendrų Sąjungos ir valstybių narių veiksmų 
nuoseklumą, sąžiningumą bei tęstinumą; 
pasiūlymų, pateiktų įgyvendinus pirmąją 
daugiametę darbo programą transporto 
sektoriuje, išlaidos turėtų būti laikomos 
tinkamomis finansuoti nuo 2014 m. sausio 
1 d., siekiant užtikrinti projektų, kuriems 
jau taikomas 2007 m. birželio 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 680/2007, nustatantis 
bendrąsias taisykles dėl Bendrijos 
finansinės paramos teikimo transeuropinių 
transporto ir energetikos tinklų srityse, 
tęstinumą;

Or. en

Pakeitimas 211
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) daugiametis priemonės paramos 
programavimas turėtų būti nukreiptas į 
Sąjungos prioritetų rėmimą, užtikrinant 
būtinų finansinių išteklių prieinamumą ir 
bendrų Sąjungos ir valstybių narių veiksmų 

(41) daugiametis priemonės paramos 
programavimas turėtų būti nukreiptas į 
Sąjungos prioritetų rėmimą, užtikrinant 
būtinų finansinių išteklių prieinamumą ir 
bendrų Sąjungos ir valstybių narių veiksmų 
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nuoseklumą bei tęstinumą; Pasiūlymų, 
pateiktų įgyvendinus pirmąją daugiametę 
darbo programą transporto sektoriuje, 
išlaidos turėtų būti laikomos tinkamomis 
finansuoti nuo 2014 m. sausio 1 d., siekiant 
užtikrinti projektų, kuriems jau taikomas 
2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 680/2007, 
nustatantis bendrąsias taisykles dėl 
Bendrijos finansinės paramos teikimo 
transeuropinių transporto ir energetikos 
tinklų srityse, tęstinumą;

nuoseklumą, skaidrumą bei tęstinumą; 
pasiūlymų, pateiktų įgyvendinus pirmąją 
daugiametę darbo programą transporto 
sektoriuje, išlaidos turėtų būti laikomos 
tinkamomis finansuoti nuo 2014 m. sausio 
1 d., siekiant užtikrinti projektų, kuriems 
jau taikomas 2007 m. birželio 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 680/2007, nustatantis 
bendrąsias taisykles dėl Bendrijos 
finansinės paramos teikimo transeuropinių 
transporto ir energetikos tinklų srityse, 
tęstinumą;

Or. es

Pakeitimas 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) atsižvelgiant į ribotus Sąjungos 
lygmeniu prieinamus išteklius, norint 
pasiekti pageidaujamą poveikį, reikia 
susitelkti į svarbiausią, didžiausią 
papildomą naudą Europai teikiančius 
projektus. Transporto sektoriuje ES
paramą reikėtų skirti pagrindiniam 
tinklui (ir visų pirma pagrindinio tinklo 
koridoriams), taip pat eismo valdymo 
sistemų srities bendros svarbos 
projektams. Energetikos sektoriuje 
finansine parama reikėtų siekti visų pirma 
baigti kurti energetikos vidaus rinką, 
užtikrinti tiekimo saugumą, užtikrinti 
atsinaujinančiųjų išteklių elektros 
energijos perdavimą iš gavybos centrų 
svarbiausiems vartojimo centrams bei 
saugykloms ir pritraukti privačiąsias 
investicijas. Telekomunikacijų sektoriuje 
finansinė parama pirmiausia turėtų būti 
skiriama projektams, kurie sukurs 



AM\912704LT.doc 73/137 PE496.337v01-00

LT

plačiajuosčio ryšio paklausą, įskaitant 
Europos skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros kūrimą, nes tai turėtų 
paskatinti investicijas į plačiajuosčio ryšio 
tinklų diegimą;

Or. en

Pakeitimas 213
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Komisija turėtų atlikti laikotarpio 
vidurio ir ex post vertinimus, kad įvertintų 
finansavimo veiksmingumą ir efektyvumą 
bei jo poveikį bendriems priemonės 
tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
prioritetams;

(43) Komisija turėtų atlikti laikotarpio 
vidurio ir ex post vertinimus, kad įvertintų 
finansavimo veiksmingumą ir efektyvumą 
bei jo poveikį bendriems priemonės 
tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
prioritetams. Šie vertinimai turėtų būti 
pateikti Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui;

Or. en

Pakeitimas 214
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Komisija turėtų atlikti laikotarpio 
vidurio ir ex post vertinimus, kad įvertintų
finansavimo veiksmingumą ir efektyvumą 
bei jo poveikį bendriems priemonės 
tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
prioritetams;

(43) Komisija turėtų atlikti laikotarpio 
vidurio ir ex post vertinimus ir pranešti jų 
rezultatus Europos Parlamentui, kad būtų 
galima įvertinti finansavimo 
veiksmingumą ir efektyvumą bei jo poveikį 
bendriems priemonės tikslams ir strategijos 
„Europa 2020“ prioritetams;
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Or. ro

Pakeitimas 215
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Komisija turėtų atlikti laikotarpio 
vidurio ir ex post vertinimus, kad įvertintų 
finansavimo veiksmingumą ir efektyvumą 
bei jo poveikį bendriems priemonės 
tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
prioritetams;

(43) Komisija atlieka laikotarpio vidurio ir 
ex post vertinimus, kad įvertintų 
finansavimo veiksmingumą ir efektyvumą 
bei jo poveikį bendriems priemonės 
tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
prioritetams;

Or. es

Pakeitimas 216
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Komisija turėtų atlikti laikotarpio 
vidurio ir ex post vertinimus, kad įvertintų 
finansavimo veiksmingumą ir efektyvumą 
bei jo poveikį bendriems priemonės 
tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
prioritetams;

(43) Komisija turėtų atlikti laikotarpio 
vidurio ir ex post vertinimus, kad įvertintų 
finansavimo veiksmingumą ir efektyvumą 
bei jo poveikį bendriems priemonės 
tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
prioritetams. Komisija kasmet paskelbia 
visų išrinktų remti pagal EITP projektų 
pažangos suvestinę;

Or. en

Pakeitimas 217
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl reglamento
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) atliekant šiuos vertinimus, reikėtų 
įvertinti valstybių narių arba atsakingų 
įgyvendinimo įstaigų gebėjimą vykdyti 
savo bendro finansavimo įsipareigojimus, 
ES skyrus dotacijas, arba numatytų 
naujoviškų finansinių priemonių 
tinkamumą bendros svarbos projektui 
įgyvendinti;

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija, atlikdama vertinimus, turėtų ne tik vertinti atitiktį EITP tikslams bei 
strategijos „Europa 2020“ prioritetams, bet ir atidžiai apsvarstyti valstybių narių pasiekimus 
tuo metu, kai jos įsipareigojo įgyvendinti bendros svarbos projektą.

Pakeitimas 218
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) remiantis atskiruose reglamentuose 
nustatytomis konkretiems sektoriams 
skirtomis gairėmis, parengtas prioritetinių 
sričių, kurioms turėtų būti taikomas šis 
reglamentas, sąrašas, kuris turėtų būti 
įtrauktas į priedą. Kad būtų atsižvelgta į 
galimus politikos prioritetų ir 
technologinių galimybių pokyčius, taip pat 
į eismo srautus, Komisijai pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti suteikta teisė 
priimti aktus, kuriais priimami priedo 
pakeitimai. Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais 

(44) remiantis atskiruose reglamentuose 
nustatytomis konkretiems sektoriams 
skirtomis gairėmis, parengtas prioritetinių 
sričių, kurioms turėtų būti taikomas šis 
reglamentas, sąrašas, kuris turėtų būti 
įtrauktas į priedą. Kad būtų atsižvelgta į 
galimus politikos prioritetų ir 
technologinių galimybių pokyčius, taip pat 
į eismo srautus, Komisijai pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti suteikta teisė 
priimti aktus, kuriais priimami priedo 
pakeitimai. Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama parengiamąjį darbą ir rengdama 
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susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. de

Pagrindimas

Svarbūs sprendimai turėtų būti būtinai priimami pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 219
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) remiantis atskiruose reglamentuose 
nustatytomis konkretiems sektoriams 
skirtomis gairėmis, parengtas prioritetinių 
sričių, kurioms turėtų būti taikomas šis 
reglamentas, sąrašas, kuris turėtų būti 
įtrauktas į priedą. Kad būtų atsižvelgta į 
galimus politikos prioritetų ir 
technologinių galimybių pokyčius, taip pat 
į eismo srautus, Komisijai pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti suteikta teisė 
priimti aktus, kuriais priimami priedo 
pakeitimai. Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

(44) remiantis atskiruose reglamentuose 
nustatytomis konkretiems sektoriams 
skirtomis gairėmis, parengtas prioritetinių 
sričių, kurioms turėtų būti taikomas šis 
reglamentas, sąrašas, kuris turėtų būti 
įtrauktas į priedą. Kad būtų atsižvelgta į 
galimus politikos prioritetų ir 
technologinių galimybių pokyčius, taip pat 
į eismo srautus, Komisijai pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti suteikta teisė 
priimti aktus, kuriais priimami priedo 
pakeitimai. Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi su visomis 
kompetentingomis institucijomis, įskaitant 
vietos, regionų ir valstybines institucijas, 
taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. es
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Pakeitimas 220
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Europos Sąjungos finansiniai interesai 
turėtų būti apsaugoti proporcingomis 
priemonėmis per visą išlaidų ciklą, 
įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą 
ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir 
prireikus sankcijas;

(47) Europos Sąjungos finansiniai interesai 
turėtų būti apsaugoti proporcingomis 
priemonėmis per visą išlaidų ciklą, 
įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą 
ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir 
prireikus sankcijas. Visa ši informacija 
visais etapais turi būti visiškai skaidriai 
pateikiama susipažinti Parlamentui;

Or. es

Pakeitimas 221
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) sutarties formos turi atitikti projekto 
pagrindą ir aplinkybes ir užtikrinti 
sąžiningą ir plačią konkurenciją dėl 
projektų, bendrai finansuojamų iš EITP 
lėšų.
Siekiant ekonominiu požiūriu geriausios 
kainos ir veiksmingiausio užsakymo 
įvykdymo, sutarties pagrindas turėtų būti 
nustatomas sąžiningai ir atsižvelgiant į 
riziką; šis principas turėtų būti taikomas 
neatsižvelgiant į nacionalinius ar 
tarptautinius standartus;

Or. de
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Pakeitimas 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) siekiant užtikrinti plačią ir 
sąžiningą konkurenciją dėl projektų, 
finansuojamų iš EITP lėšų, sutarties 
forma turi atitikti projekto tikslus ir 
aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti 
nustatomos taip, kad su užsakymu susijusi 
rizika būtų sąžiningai padalijama, 
siekiant ekonominiu požiūriu geriausios
kainos ir veiksmingiausio užsakymo 
įvykdymo. Šis principas taikomas 
neatsižvelgiant į tai, ar naudojamas 
nacionalinis, ar tarptautinis sutarties 
pavyzdys;

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse tarp perkančiųjų organizacijų pastebima didėjanti tendencija 
bendrąsias sutarties sąlygas pakeisti konkrečiomis sutarties sąlygomis, taip pakeičiant ir su 
viešaisiais projektais susijusios rizikos padalijimą. Tokie rizikos padalijimo pakeitimai turi 
neigiamų pasekmių ne tik atitinkamo rangovo su sutartimi susijusiai padėčiai, bet ir bendrai 
konkurencinei aplinkai atitinkamose šalyse ir pačiam projektui.

Pakeitimas 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) siekiant užtikrinti, kad tarp 
projektų, finansuojamų pagal EITP, būtų
didelė ir sąžininga konkurencija, 
konkursai turi vykti pagal teisingas ir 
skaidrias sutarčių sąlygas, o pasirinkta 
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sutarties forma turi atitikti projekto tikslus 
ir aplinkybes;

Or. en

Pakeitimas 224
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) kai kuriuos Sąjungai svarbius 
infrastruktūros projektus gali prireikti 
susieti su kaimyninėmis šalimis, 
besirengiančiomis stoti į ES šalimis ir 
kitomis trečiosiomis šalimis, ir šias šalis į 
juos įtraukti. Europos infrastruktūros tinklų 
priemone turėtų būti paprasčiau susieti ir 
finansuoti šiuos infrastruktūros objektus, 
kad būtų užtikrinta Sąjungos biudžeto 
vidaus ir išorės priemonių darna;

(48) kai kuriuos Sąjungai svarbius 
infrastruktūros projektus gali prireikti 
susieti su kaimyninėmis šalimis, 
besirengiančiomis stoti į ES šalimis ir 
kitomis trečiosiomis šalimis, ir šias šalis į 
juos įtraukti. Europos infrastruktūros tinklų 
priemone turėtų būti paprasčiau susieti ir 
finansuoti šiuos infrastruktūros objektus, 
kad būtų užtikrinta Sąjungos biudžeto 
vidaus ir išorės priemonių darna; kad 
nekiltų kliūčių įgyvendinant šiuos 
projektus, ypač jūrų greitkelių srityje, 
reikia koordinuoti EB generalinių 
direktoratų veiklą;

Or. it

Pakeitimas 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) kai kuriuos Sąjungai svarbius 
infrastruktūros projektus gali prireikti 
susieti su kaimyninėmis šalimis, 
besirengiančiomis stoti į ES šalimis ir 
kitomis trečiosiomis šalimis, ir šias šalis į 
juos įtraukti. Europos infrastruktūros tinklų 

(48) kai kuriuos Sąjungai svarbius 
infrastruktūros projektus gali prireikti 
susieti su kaimyninėmis šalimis, 
besirengiančiomis stoti į ES šalimis ir 
kitomis trečiosiomis šalimis, ir šias šalis į 
juos įtraukti. Europos infrastruktūros tinklų 
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priemone turėtų būti paprasčiau susieti ir 
finansuoti šiuos infrastruktūros objektus, 
kad būtų užtikrinta Sąjungos biudžeto 
vidaus ir išorės priemonių darna;

priemone turėtų būti paprasčiau susieti ir 
finansuoti šiuos infrastruktūros objektus, 
kad būtų užtikrinta Sąjungos biudžeto 
vidaus ir išorės priemonių darna. 
Transporto srityje itin daug dėmesio 
reikėtų skirti transeuropinio ir 
Viduržemio jūros regiono transporto 
tinklų stiprinimui, ypač siekiant 
palengvinti prekių vežimą naudojant jūrų 
greitkelius. Energijos srityje daugiausiai 
dėmesio reikėtų skirti Viduržemio jūros 
energijos žiedo sukūrimui ir 
povandeninių elektros jungčių plėtrai tarp 
ES ir Viduržemio jūros regiono pietinės ir 
rytinės dalių, siekiant, kad abi energijos 
sistemos viena kitą papildytų;

Or. fr

Pakeitimas 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) kai kuriuos Sąjungai svarbius 
infrastruktūros projektus gali prireikti 
susieti su kaimyninėmis šalimis, 
besirengiančiomis stoti į ES šalimis ir 
kitomis trečiosiomis šalimis, ir šias šalis į 
juos įtraukti. Europos infrastruktūros tinklų 
priemone turėtų būti paprasčiau susieti ir 
finansuoti šiuos infrastruktūros objektus, 
kad būtų užtikrinta Sąjungos biudžeto 
vidaus ir išorės priemonių darna;

(48) kai kuriuos Sąjungai svarbius 
infrastruktūros projektus gali prireikti 
susieti su kaimyninėmis šalimis, 
besirengiančiomis stoti į ES šalimis ir 
kitomis trečiosiomis šalimis, ir šias šalis į 
juos įtraukti: pavyzdžiui, Pietų ir Rytų 
Viduržemio jūros regione yra daug saulės 
energijos, kurią galima importuoti į ES 
naudojant elektros energijos tolimojo 
perdavimo linijas. Europos infrastruktūros 
tinklų priemone turėtų būti paprasčiau 
susieti ir finansuoti šiuos infrastruktūros 
objektus, kad būtų užtikrinta Sąjungos 
biudžeto vidaus ir išorės priemonių darna;

Or. en
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Pakeitimas 227
Franck Proust

Pasiūlymas dėl reglamento
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) įmonių, įsikūrusių trečiosiose 
šalyse, dalyvavimas yra būtina sąlyga 
siekiant Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės tikslų, nes jos gali pasiūlyti 
patirties ir technikos galimybių 
įgyvendinant projektus. Tačiau reikia 
būtinai atkreipti dėmesį į tai, kad šios 
įmonės turi laikytis darbo, socialinės ir 
aplinkosaugos teisės reikalavimų. Tai 
reiškia, kad Europos visuomenė tampa 
reiklesnė. Taigi Komisijai reikia suteikti 
priemones, kad ji galėtų užtikrinti šios 
užduoties vykdymą siekiant teisėtos 
konkurencijos tarp ES įmonių ir įmonių 
iš trečiųjų šalių;

Or. fr

Pakeitimas 228
Franck Proust

Pasiūlymas dėl reglamento
48 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48b) įmonės iš trečiųjų šalių, 
dalyvaujančios ES finansuojamuose 
projektuose, plėtodamos prekybos ryšius 
turi laikytis abipusiškumo principo. Tai 
reiškia, kad ES įmonės turėtų turėti 
galimybes dalyvauti panašioje veikloje 
susijusiose trečiosiose šalyse;

Or. fr
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Pakeitimas 229
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir 
nustatomos Sąjungos finansinės paramos 
teikimo transeuropiniams tinklams, 
siekiant paremti transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų infrastruktūros srities
projektus, sąlygos, metodai ir procedūros.

Šiuo reglamentu sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir 
nustatomos Sąjungos finansinės paramos 
teikimo transeuropiniams tinklams, 
siekiant paremti transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų infrastruktūros sričių ir 
jų sinergijos projektus, sąlygos, metodai ir 
procedūros.

Or. it

Pakeitimas 230
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir 
nustatomos Sąjungos finansinės paramos 
teikimo transeuropiniams tinklams, 
siekiant paremti transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų infrastruktūros srities 
projektus, sąlygos, metodai ir procedūros.

Šiuo reglamentu sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir 
nustatomos Sąjungos finansinės paramos 
teikimo transeuropiniams tinklams, 
siekiant paremti transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų infrastruktūros srities 
projektus, sąlygos, metodai ir procedūros. 
Energetikos srityje Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė padeda 
Sąjungai investuoti į energijos vartojimo 
efektyvumą, atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius ir pažangiuosius 
elektros perdavimo bei paskirstymo 
tinklus.

Or. en
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Pakeitimas 231
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) tarpvalstybinė atkarpa – atkarpa, kuria 
užtikrinamas bent dviejų valstybių narių 
arba valstybės narės ir kaimyninės šalies 
bendros svarbos projekto tęstinumas;

(2) tarpvalstybinė atkarpa – atkarpa, kuria 
užtikrinamas bent dviejų valstybių narių 
arba valstybės narės ir kaimyninės šalies 
bendros svarbos projekto tęstinumas, 
įskaitant prie jūrų uostų esančius 
sausumos regionus ir uostus;

Or. en

Pakeitimas 232
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) tarpvalstybinė atkarpa – atkarpa, kuria 
užtikrinamas bent dviejų valstybių narių 
arba valstybės narės ir kaimyninės šalies 
bendros svarbos projekto tęstinumas;

(2) tarpvalstybinė atkarpa – jungtis tarp 
artimiausių transporto mazgų abiejose 
sienos pusėse;

Or. en

Pakeitimas 233
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) tarpvalstybinė atkarpa – atkarpa, kuria 
užtikrinamas bent dviejų valstybių narių 
arba valstybės narės ir kaimyninės šalies 
bendros svarbos projekto tęstinumas;

(2) tarpvalstybinė atkarpa – atkarpa, kuria 
užtikrinamas bent dviejų valstybių narių 
arba valstybės narės ir kaimyninės šalies 
bendros svarbos projekto įgyvendinimas ar
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tęstinumas;

Or. ro

Pakeitimas 234
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagalbiniai programos veiksmai –
lydimosios priemonės, būtinos Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei ir 
atskiroms konkretiems sektoriams skirtoms 
gairėms įgyvendinti, kaip antai paslaugos 
(visų pirma techninė pagalba), 
parengiamoji, įgyvendinamumo, 
koordinavimo, stebėsenos, kontrolės, 
audito ir vertinimo veikla, tiesiogiai 
reikalinga minėtai priemonei valdyti ir jos 
tikslams pasiekti, visų pirma tyrimai, 
susitikimai, informavimas, infrastruktūros 
kartografavimas, porinis 
bendradarbiavimas, sklaida, informuotumo 
didinimo ir ryšių veiksmai, išlaidos, 
susijusios su IT tinklais, daugiausia skirtais 
informacijos mainams, ir kartu visos kitos 
techninės ir administracinės pagalbos 
išlaidos, kurių gali reikėti minėtai 
priemonei valdyti ar atskiroms konkretiems 
sektoriams skirtoms gairėms įgyvendinti;

(5) pagalbiniai programos veiksmai – visos
lydimosios priemonės, būtinos Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei ir 
atskiroms konkretiems sektoriams skirtoms 
gairėms įgyvendinti, kaip antai paslaugos 
(visų pirma techninė pagalba), 
parengiamoji, įgyvendinamumo, 
koordinavimo, stebėsenos, konsultavimosi 
su suinteresuotosiomis šalimis, kontrolės, 
audito ir vertinimo veikla, tiesiogiai 
reikalinga minėtai priemonei valdyti ir jos 
tikslams pasiekti, visų pirma tyrimai, 
susitikimai, informavimas, infrastruktūros 
kartografavimas, porinis 
bendradarbiavimas, sklaida, informuotumo 
didinimo ir ryšių veiksmai, išlaidos, 
susijusios su IT tinklais, daugiausia skirtais 
informacijos mainams, ir kartu visos kitos 
techninės ir administracinės pagalbos 
išlaidos, kurių gali reikėti minėtai 
priemonei valdyti ar atskiroms konkretiems 
sektoriams skirtoms gairėms įgyvendinti;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Europos infrastruktūros tinklų priemonę, itin svarbu, kad 
dalyvautų suinteresuoti piliečiai ir atitinkamos suinteresuotosios šalys, todėl derėtų tai 
įtraukti į parengiamąją veiklą ir tokios priemonės valdymą.
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Pakeitimas 235
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagalbiniai programos veiksmai –
lydimosios priemonės, būtinos Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei ir 
atskiroms konkretiems sektoriams skirtoms 
gairėms įgyvendinti, kaip antai paslaugos 
(visų pirma techninė pagalba), 
parengiamoji, įgyvendinamumo, 
koordinavimo, stebėsenos, kontrolės, 
audito ir vertinimo veikla, tiesiogiai 
reikalinga minėtai priemonei valdyti ir jos 
tikslams pasiekti, visų pirma tyrimai, 
susitikimai, informavimas, infrastruktūros 
kartografavimas, porinis 
bendradarbiavimas, sklaida, informuotumo 
didinimo ir ryšių veiksmai, išlaidos, 
susijusios su IT tinklais, daugiausia skirtais 
informacijos mainams, ir kartu visos kitos 
techninės ir administracinės pagalbos 
išlaidos, kurių gali reikėti minėtai 
priemonei valdyti ar atskiroms konkretiems 
sektoriams skirtoms gairėms įgyvendinti;

(5) pagalbiniai programos veiksmai –
lydimosios priemonės, būtinos Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei ir 
atskiroms konkretiems sektoriams skirtoms 
gairėms įgyvendinti, kaip antai paslaugos 
(visų pirma techninė pagalba), 
parengiamoji, įgyvendinamumo, 
koordinavimo, stebėsenos, kontrolės, 
audito ir vertinimo veikla, taip pat poveikio 
aplinkai vertinimai ir strateginiai aplinkos 
vertinimai, tiesiogiai reikalingi minėtai 
priemonei valdyti ir jos tikslams pasiekti, 
visų pirma tyrimai, susitikimai, 
informavimas, infrastruktūros 
kartografavimas, porinis 
bendradarbiavimas, sklaida, informuotumo 
didinimo ir ryšių veiksmai, išlaidos, 
susijusios su IT tinklais, daugiausia skirtais 
informacijos mainams, ir kartu visos kitos 
techninės ir administracinės pagalbos
išlaidos, kurių gali reikėti minėtai 
priemonei valdyti ar atskiroms konkretiems 
sektoriams skirtoms gairėms įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 236
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) konsultavimosi procedūra – tinkama 
ir pakankama, taip pat Orhuso 
konvencijai pagal Direktyvą 2003/4/EB 
neprieštaraujanti procedūra, pagal kurią, 
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prieš patvirtinant bendros svarbos 
projektą, su visomis atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis 
konsultuojamasi pagal galiojančias 
nacionalines taisykles ir įstatymus, 
siekiant išklausyti jų pastabas ir 
pasiūlymus dėl to projekto. Šis 
konsultavimasis turi vykti pagal 
direktyvose 85/337/EEB ir 2001/42/EB 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2001/42/EB 6 straipsnį privaloma įtraukti gyventojus, kuriems tai svarbu, ir 
suinteresuotąsias šalis, prašant jų dalyvauti galimybių studijos rengimo etape ir vėliau iki 
bendros svarbos projekto galutinio patvirtinimo; tai itin svarbu, kad nebūtų padaryta žalos 
aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Pakeitimas 237
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos;

Or. en

Pagrindimas

Kliūtims pašalinti kai kuriais atvejais gali reikėti atnaujinti arba atkurti infrastruktūrą.
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Pakeitimas 238
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus ar iš 
esmės atnaujinus esamus infrastruktūros 
objektus (pavyzdžiui, tiltus ar tunelius), 
kuriais sprendžiamos nuolydžio, kreivių 
spindulių, gabaritų ir kitokios problemos, 
siekiant padidinti infrastruktūros 
pajėgumą;

Or. en

Pakeitimas 239
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – transporto sektoriuje tai 
fizinė ar techninė kliūtis, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų ir tarpvalstybinių srautų 
tęstinumas ir jie išderinami. Tokia kliūtis
gali būti pašalinta pastačius naujus ar iš 
esmės atnaujinus esamus infrastruktūros 
objektus (pavyzdžiui, tiltus ar tunelius), 
kuriais sprendžiamos nuolydžio, kreivių 
spindulių, gabaritų ir kitokios problemos, 
siekiant padidinti infrastruktūros 
pajėgumą. Poreikis atnaujinti esamą 
infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

Or. en
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Pagrindimas

„Kliūties“ sąvoka vartojama kalbant apie transporto infrastruktūrą, todėl ši apibrėžtis turėtų 
būti taikoma tik transporto sektoriui. Europos Komisijos pasiūlyta apibrėžtis yra per siaura ir 
neapima visų realių atvejų, kai gali atsirasti kliūčių. Paskutinysis Europos Komisijos 
siūlomos apibrėžties sakinys yra klaidinantis, nes jame kliūties samprata painiojama su 
priemone, skirta kliūčiai pašalinti. Todėl jį derėtų išbraukti.

Pakeitimas 240
Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – transporto sektoriuje tai 
fizinė ar techninė kliūtis, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų ir tarpvalstybinių srautų 
tęstinumas ir jie išderinami. Tokia kliūtis
gali būti pašalinta pastačius naujus ar iš 
esmės atnaujinus esamus infrastruktūros 
objektus (pavyzdžiui, tiltus ar tunelius), 
kuriais sprendžiamos nuolydžio, kreivių 
spindulių, gabaritų ir kitokios problemos, 
siekiant padidinti infrastruktūros 
pajėgumą;

Or. en

Pakeitimas 241
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus, 
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ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

šliuzus, bangolaužius, slenksčius ar 
tunelius), kuriais sprendžiamos nuolydžio, 
kreivių spindulių, tiltų aukščio, farvaterio 
matmenų, gabaritų ir kitokios problemos, 
arba atnaujinus infrastruktūros atkarpas, 
klasifikuojamas kaip turinčias vidutinį ar 
mažesnį pralaidumą, taip, kad jos 
pasiektų likusio tinklo lygį; 

Or. en

Pagrindimas

„Kliūties“ sąvoka turėtų apimti visų rūšių transporto kliūtis. Kliūtis galima pašalinti statant 
naujus infrastruktūros objektus, bet kai kuriais atvejais atnaujinti esamą struktūrą yra 
ekonomiškai efektyvesnis sprendimas.

Pakeitimas 242
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos;

Or. en

Pakeitimas 243
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas



PE496.337v01-00 90/137 AM\912704LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – transporto sektoriuje tai 
fizinė ar techninė kliūtis, dėl kurios 
sistema sutrikdoma ar suvaržoma taip, kad 
paveikiamas tolimųjų ir tarpvalstybinių
srautų tęstinumas ir jie išderinami. Tokia 
kliūtis gali būti pašalinta pastačius naujus 
ar iš esmės atnaujinus esamus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos, siekiant padidinti 
infrastruktūros pajėgumą;

Or. sl

Pagrindimas

„Kliūties“ sąvoka čia vartojama kalbant apie transporto infrastruktūrą, todėl šią apibrėžtį 
reikėtų atitinkamai susiaurinti. Komisijos pateikta apibrėžtis neapima visų svarbiausių 
aplinkybių, dėl kurių praktikoje atsiranda kliūtys. Paskutinįjį apibrėžties sakinį reikėtų 
išbraukti – jame nurodomas tik būdas pašalinti kliūtis, todėl jis nėra apibrėžties dalis.

Pakeitimas 244
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta tiek pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos, tiek atnaujinus esamą 
infrastruktūrą, kurią įmanoma labai 
patobulinti techninėmis naujovėmis ir taip 
išspręsti kliūčių keliamas problemas;

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis atlikta sąnaudų ir naudos analize ir strateginiu poveikio aplinkai vertinimu, 
siekiant greičiau ir ekonomiškai efektyviau pašalinti kliūtį, galima priimti bet kokį tinkamą ir 
tvarų sprendimą, neatmetant ir galimybės prireikus atnaujinti esamą infrastruktūrą.

Pakeitimas 245
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – fizinė, funkcinė ar 
organizacinė kliūtis, dėl kurios 
pertraukiamas arba trikdomas transporto 
srautų tęstinumas. Tokia kliūtis gali būti 
pašalinta visų pirma efektyviau naudojant 
arba atnaujinant ir atkuriant esamą 
infrastruktūrą. Jei to nepakanka, gali 
reikėti pastatyti naujus infrastruktūros 
objektus;

Or. en

Pakeitimas 246
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus,
tunelius) ar juos pritaikius, taip 
sprendžiant nuolydžio, kreivių spindulių, 
gabaritų ir kitokias problemas. Poreikis 
atnaujinti esamą infrastruktūrą nelaikomas 
kliūtimi;
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Or. fr

Pakeitimas 247
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – transporto sektoriuje tai 
fizinė ar techninė kliūtis, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų ir tarpvalstybinių srautų 
transporto pajėgumų tęstinumas ir jie 
išderinami. Tokia kliūtis gali būti pašalinta 
pastačius naujus ar iš esmės atnaujinus ir 
atkūrus esamus infrastruktūros objektus, 
siekiant padidinti infrastruktūros 
pajėgumą (pavyzdžiui, tiltus, šliuzus, 
bangolaužius, slenksčius ar tunelius), 
kuriais sprendžiamos nuolydžio, kreivių 
spindulių, gabaritų, farvaterio gylio ir 
kitokios problemos, arba atnaujinus 
infrastruktūros atkarpas, klasifikuojamas 
kaip turinčias vidutinį ar mažesnį 
pralaidumą, taip, kad jos pasiektų likusio 
tinklo lygį;

Or. en

Pakeitimas 248
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 

(12) transporto kliūtis – fizinė užtvara, dėl 
kurios sistema sutrikdoma taip, kad 
paveikiamas eismo srautų tęstinumas, ir 
kuri gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus;
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ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

Or. en

Pagrindimas

Kliūtims pašalinti kai kuriais atvejais gali reikėti atnaujinti arba atkurti infrastruktūrą. Be to, 
su perkrova susijusių problemų kyla ne tik geležinkelių sektoriuje ir ne visada dėl fizinių 
užtvarų.

Pakeitimas 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) transporto kliūtis – fizinė ir (arba) 
funkcinė užtvara, dėl kurios sistema 
sutrikdoma taip, kad paveikiamas tolimųjų 
srautų tęstinumas, ir kuri gali būti 
pašalinta naujais infrastruktūros 
objektais ar visiškai atnaujinus esamą 
infrastruktūrą;

Or. fr

Pagrindimas

Dėl kliūčių atsirandančių spūsčių problemas galima išspręsti kuriant naujas ir atnaujinant 
senas infrastruktūras. Taigi reikia neatmesti kai kurių finansavimą norinčių gauti darbų, 
numatytų šiame reglamente, jeigu šie darbai prisideda prie EITP priemonių.

Pakeitimas 250
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas 
kliūtimi;

(12) kliūtis – fizinė ir (arba) funkcinė 
kliūtis, dėl kurios sistema sutrikdoma taip, 
kad paveikiamas tolimųjų srautų 
tęstinumas. Tokia kliūtis gali būti pašalinta 
pastačius naujus infrastruktūros objektus 
(pavyzdžiui, tiltus ar tunelius), kuriais 
sprendžiamos nuolydžio, kreivių spindulių, 
gabaritų ir kitokios problemos, ir (arba) 
atgaivinus esamą infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 251
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – fizinė ir (arba) funkcinė 
kliūtis, dėl kurios sistema sutrikdoma taip, 
kad paveikiamas tolimųjų srautų 
tęstinumas, ir kuri gali būti pašalinta 
pastačius naujus infrastruktūros objektus; 
Poreikis atnaujinti esamą infrastruktūrą 
nelaikomas kliūtimi;

Or. pt

Pakeitimas 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – fizinė ir (arba) veiklos 
kliūtis, dėl kurios sistema sutrikdoma taip, 
kad paveikiamas tolimųjų srautų 
tęstinumas. Tokia kliūtis gali būti pašalinta 
pastačius naujus infrastruktūros objektus 
arba atkūrus ar atnaujinus esamą 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 253
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – fizinė, funkcinė arba 
organizacinė kliūtis, dėl kurios 
pertraukiamas ar trikdomas transporto ir 
(arba) energijos srautų tęstinumas. Tokia 
kliūtis gali būti pašalinta visų pirma 
efektyviau naudojant arba atnaujinant ir 
atkuriant esamą infrastruktūrą. Jei to 
nepakanka, gali reikėti pastatyti naujus 
infrastruktūros objektus;

Or. en

Pakeitimas 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas



PE496.337v01-00 96/137 AM\912704LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos; Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi; 
energetikos srityje kliūtimi laikomas 
jungčių pajėgumų trūkumas dėl 
infrastruktūros nebuvimo arba riboto 
fizinio srauto ar neryžtingo sistemos 
valdymo;

Or. en

Pakeitimas 255
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(12) kliūtis – fizinė užtvara ir (arba) 
veiklos kliūtis, dėl kurios sistema 
sutrikdoma taip, kad paveikiamas tolimųjų 
srautų tęstinumas. Tokia kliūtis gali būti 
pašalinta pastačius naujus infrastruktūros 
objektus ir (arba) patobulinus ar 
atnaujinus esamą infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 256
Jörg Leichtfried
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(13) kliūtis – transporto srityje fizinė ir 
(arba) funkcinė užtvara, dėl kurios sistema 
sutrikdoma taip, kad paveikiamas tolimųjų 
srautų tęstinumas, ir kurią galima 
pašalinti išplėtojus ar modernizavus 
infrastruktūrą ir (arba) pastačius naujus 
infrastruktūros objektus;

Or. de

Pagrindimas

2008 m. vidaus vandens laivybai buvo reguliariai naudojamas 40 929 km ilgio vandens kelių 
tinklas. Kliūčių šalinimas dažniausiai susijęs su priemonėmis, kurių imamasi prie jau esamų 
vandens kelių.

Pakeitimas 257
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kliūtis – fizinė užtvara, dėl kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi;

(13) kliūtis – fizinė ir (arba) funkcinė 
užtvara, dėl kurios sistema sutrikdoma taip, 
kad paveikiamas tolimųjų srautų 
tęstinumas. Šią funkcinę kliūtį galima 
pašalinti pagerinus esamą infrastruktūrą 
ir (arba) pastačius naujus infrastruktūros 
objektus;

Or. de

Pagrindimas

Vandens kelių tinklo kliūčių šalinimas dažniausiai susijęs su priemonėmis, kurių imamasi prie 
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esamų vandens kelių, todėl šioje apibrėžtyje reikėtų atsižvelgti į konkrečius vidaus vandens 
laivybos reikalavimus.

Pakeitimas 258
Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) atskiras tinklas – valstybės narės 
geležinkelio tinklas arba jo dalis, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairių] 
3 straipsnio qq dalyje;

Or. en

Pakeitimas 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
suteikia galimybę pagal transeuropinių 
tinklų politiką rengti ir įgyvendinti bendros 
svarbos projektus energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
remiamas projektų, kuriais siekiama plėtoti 
ir statyti naują arba atnaujinti esamą 
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
srities infrastruktūrą, įgyvendinimas. Šiuo 
tikslu Europos infrastruktūros tinklų 
priemone siekiama tokių tikslų:

Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
suteikia galimybę pagal transeuropinių 
tinklų politiką rengti ir įgyvendinti bendros 
svarbos projektus energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
remiamas projektų, kuriais siekiama plėtoti 
ir statyti naują arba atnaujinti ir atgaivinti 
esamą transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų srities infrastruktūrą, 
įgyvendinimas. Šiuo tikslu Europos 
infrastruktūros tinklų priemone siekiama 
tokių tikslų:

Or. en
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Pakeitimas 260
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 
sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį, visų pirma su bendros 
svarbos projektais susijusių viešųjų ir 
privačiųjų investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį;

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus, įvairius, 
konkurencingus ir itin efektyvius 
transeuropinius tinklus – taip visai Europos 
Sąjungai suteikiama naudos, susijusios su 
konkurencingumu ir ekonomine, socialine 
bei teritorine sanglauda bendrojoje rinkoje, 
ir sukuriama privačiosioms ir viešosioms 
investicijoms palankesnė aplinka, taikant 
finansinių priemonių bei Sąjungos
tiesioginės paramos derinį, taip pat 
išnaudojant sektorių sinergiją. Tai, kaip 
pasiekta šio tikslo, bus vertinama pagal 
viešųjų ir privačiųjų investicijų į bendros 
svarbos projektus dydį, visų pirma su 
bendros svarbos projektais susijusių 
viešųjų ir privačiųjų investicijų, atliktų 
pagal šį reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį. Siekiant šio tikslo reikėtų 
ypatingą dėmesį skirti gamtinių ir 
geografinių trūkumų turintiems, kaip 
antai atokiausiems, regionams;

Or. pt

Pagrindimas

Siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, kuriais skatinamas pažangus, tvarus ir integracinis 
augimas, reikėtų atsižvelgti į visus ES regionus, kad būtų skatinamas teisingas ir darnus 
augimas.

Pakeitimas 261
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 
sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį, visų pirma su bendros 
svarbos projektais susijusių viešųjų ir 
privačiųjų investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį;

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus, įvairius, 
konkurencingus ir itin efektyvius 
transeuropinius tinklus – taip visai Europos 
Sąjungai suteikiama naudos, susijusios su 
konkurencingumu ir ekonomine, socialine 
bei teritorine sanglauda bendrojoje rinkoje, 
ir sukuriama privačiosioms ir viešosioms 
investicijoms palankesnė aplinka, taikant 
finansinių priemonių bei Sąjungos 
tiesioginės paramos derinį, taip pat 
išnaudojant sektorių sinergiją. Tai, kaip 
pasiekta šio tikslo, bus vertinama pagal tai, 
kokia kiekvieno tinklo dalis bus sukurta 
įgyvendinant bendros svarbos projektus, 
pagal bendros svarbos projektams skirtų 
privačiųjų investicijų dydį ir pagal tai, 
kokia kiekvieno tinklo dalis bus sukurta 
bendros svarbos projektais, 
įgyvendinamais pagal šį reglamentą 
naudojant finansines priemones;

Or. en

Pakeitimas 262
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus, itin 
efektyvius ir tvarius transeuropinius 
tinklus – taip visai Europos Sąjungai 
suteikiamos tinkamos sąlygos siekiant 
geresnės ekonominės, socialinės bei 
teritorinės sanglaudos bendrojoje rinkoje, 
ir sukuriama privačiosioms ir viešosioms 
investicijoms palankesnė aplinka, taikant 
finansinių priemonių bei Sąjungos 
tiesioginės paramos derinį, taip pat 
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sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį, visų pirma su bendros 
svarbos projektais susijusių viešųjų ir 
privačiųjų investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį;

išnaudojant sektorių sinergiją. Tai, kaip 
pasiekta šio tikslo, bus vertinama pagal 
viešųjų ir privačiųjų investicijų į bendros 
svarbos projektus dydį, visų pirma su 
bendros svarbos projektais susijusių 
viešųjų ir privačiųjų investicijų, atliktų 
pagal šį reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį;

Or. fr

Pakeitimas 263
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 
sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį, visų pirma su bendros 
svarbos projektais susijusių viešųjų ir 
privačiųjų investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį;

(a) skatinti pažangią, tvarią ir integracinę
šiuolaikiškų ir itin efektyvių 
transeuropinių tinklų plėtrą – taip visai 
Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su išorės išlaidų mažinimu, 
didesniu konkurencingumu ir ekonomine, 
socialine bei teritorine sanglauda 
bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansines 
priemones, pavyzdžiui, naudojant pagal 
principą „teršėjas moka“ gautas pajamas, 
kartu su Sąjungos tiesiogine parama ir
išnaudojant sektorių sinergiją. Tai, kaip 
pasiekta šio tikslo, bus vertinama pagal 
viešųjų ir privačiųjų investicijų į bendros 
svarbos projektus dydį, visų pirma su 
bendros svarbos projektais susijusių 
viešųjų ir privačiųjų investicijų, atliktų 
pagal šį reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį, taip pat pagal atitinkamą 
viešiesiems ir privatiesiems 
investuotojams tenkančią rizikos, pelno ir 
nuostolių dalį;

Or. en



PE496.337v01-00 102/137 AM\912704LT.doc

LT

Pakeitimas 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 
sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį, visų pirma su bendros 
svarbos projektais susijusių viešųjų ir 
privačiųjų investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį;

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 
sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį, visų pirma su bendros 
svarbos projektais susijusių viešųjų ir 
privačiųjų investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį. To siekiant reikia taikyti 
technologinio neutralumo principus ir 
išlaikyti pusiausvyrą tarp veiksmingumo 
ir kainos;

Or. fr

Pakeitimas 265
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
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visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 
sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį, visų pirma su bendros 
svarbos projektais susijusių viešųjų ir 
privačiųjų investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį;

visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su ekonomine, socialine bei 
teritorine sanglauda bendrojoje rinkoje, 
taikant finansinių priemonių bei Sąjungos 
tiesioginės paramos derinį, taip pat 
išnaudojant sektorių sinergiją. Tai, kaip 
pasiekta šio tikslo, bus vertinama pagal 
investicijų į bendros svarbos projektus, 
visų pirma tuos bendros svarbos projektus, 
kurie įgyvendinami pagal šį reglamentą 
naudojant finansines priemones, 
veiksmingumą;

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis patikimas būdas įvertinti poveikį tvariam ir integraciniam augimui yra nustatyti 
investicijų veiksmingumą įgyvendinant bendros svarbos projektus per nustatytą terminą, nes 
vertinant vien tik viešųjų arba privačiųjų lėšų procentinę dalį galima negauti patikimo 
rezultato.

Pakeitimas 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 
sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus, 
pritaikytus būsimiems eismo srautams, –
taip visai Europos Sąjungai suteikiama 
naudos, susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 
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tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį, visų pirma su bendros 
svarbos projektais susijusių viešųjų ir 
privačiųjų investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį;

sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį, visų pirma su bendros 
svarbos projektais susijusių viešųjų ir 
privačiųjų investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį;

Or. en

Pakeitimas 267
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 
sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį, visų pirma su bendros 
svarbos projektais susijusių viešųjų ir 
privačiųjų investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį;

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus, įvairius, 
konkurencingus ir itin efektyvius 
transeuropinius tinklus – taip visai Europos 
Sąjungai suteikiama naudos, susijusios su 
konkurencingumu ir ekonomine, socialine 
bei teritorine sanglauda bendrojoje rinkoje, 
ir sukuriama privačiosioms ir viešosioms 
investicijoms palankesnė aplinka, taikant 
finansinių priemonių bei Sąjungos 
tiesioginės paramos derinį, taip pat 
išnaudojant sektorių sinergiją. Tai, kaip 
pasiekta šio tikslo, bus vertinama pagal 
viešųjų ir privačiųjų investicijų į bendros 
svarbos projektus dydį, visų pirma su 
bendros svarbos projektais susijusių 
viešųjų ir privačiųjų investicijų, atliktų 
pagal šį reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį. Tai, kaip pasiektas šis 
tikslas, taip pat bus vertinama pagal šių 
bendros svarbos projektų bendrą poveikį 
siekiant bendrųjų strategijos „Europa 
2020“ tikslų;

Or. en
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Pakeitimas 268
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 
sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį, visų pirma su bendros 
svarbos projektais susijusių viešųjų ir
privačiųjų investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį;

(a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms, viešosioms arba kartu 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 
sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų,
privačiųjų arba kartu privačiųjų ir viešųjų
investicijų į bendros svarbos projektus 
dydį, visų pirma su bendros svarbos 
projektais susijusių viešųjų, privačiųjų 
arba kartu privačiųjų ir viešųjų
investicijų, atliktų pagal šį reglamentą 
naudojant finansines priemones, dydį;

Or. es

Pakeitimas 269
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
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kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą. Tai, kaip pasiektas šis tikslas, 
bus vertinama pagal tai, kiek pagal šį 
reglamentą įgyvendinami projektai padės 
įvykdyti Europos uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 270
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tvaraus vystymosi tikslus, ypač iki 
2020 m. 20 % sumažinti išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
20 % padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

Or. fr

Pakeitimas 271
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

(b) suteikti Sąjungai galimybę iki 2020 m., 
palyginti su 1990 m. lygiais, 20 % 
sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, 20 % padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą ir 20 % 
padidinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį, kartu užtikrinant didesnį 
valstybių narių solidarumą.
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Or. en

Pakeitimas 272
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą, investuojant į energijos 
vartojimo efektyvumą, 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
pažangiuosius elektros perdavimo bei 
paskirstymo tinklus.

Or. en

Pakeitimas 273
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
taip pat padėti pasiekti tikslus iki 2050 m.,
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.
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Or. sv

Pakeitimas 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą. Taikant parengtą metodiką, 
reikalingą atlikti priemonės efektyvumo ir 
veiksmingumo ex post vertinimams, 
reikės ir išsamių konsultacijų tarp 
valstybių narių.

Or. pl

Pakeitimas 275
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą. Be šių tikslų, reikės atsižvelgti 
ir į ilgalaikius anglies dioksido išmetimo 
mažinimo tikslus, nustatytus 
Konkurencingos mažo anglies dioksido 
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kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. plane.

Or. it

Pakeitimas 276
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą, užsibrėžiant konkrečius 
tarpinius tikslus iki 2030, 2040 ir 2050 m. 
vietoje išmetamų dujų kiekį atitinkamai 
sumažinti 40 %, 60 % ir 80 %.

Or. en

Pagrindimas

Verta prisiminti konkrečius kiekvieno sektoriaus tarpinius tikslus, kuriems EP pritarė 
vasario mėn. priimtoje rezoliucijoje dėl konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano.

Pakeitimas 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) suteikia Sąjungai galimybę pasiekti 
tikslą užtikrinti energijos išteklių 
pristatymą, be kita ko, ir juos įvairinant.
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Or. pl

Pakeitimas 278
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) užtikrinti visų aplinką tausojančių 
infrastruktūrų plėtrą remiantis tyrimais, 
nurodytais Reglamento 
(ES) Nr. XXXX/2012 (TEN-T gairės) 3ra 
straipsnyje, atsižvelgiant į visuotinį 
projektų poveikį biologinei įvairovei, 
vandens ir dirvožemio taršai.

Or. fr

Pakeitimas 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį1, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

(b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį1, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

1 Esant tinkamoms sąlygoms, iki 30 %. 1 Jei bus tenkinamos Europos Vadovų 
Tarybos nustatytos sąlygos – iki 30 %.

Or. en
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Pakeitimas 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant bendrųjų 3 straipsnyje 
nurodytų tikslų, Europos infrastruktūros 
tinklų priemonė turėtų padėti pasiekti 
tokius konkretiems sektoriams nustatytus 
tikslus:

1. Neprieštaraujant bendriesiems
3 straipsnyje nurodytiems tikslams, 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
turi padėti pasiekti tokius konkretiems 
sektoriams nustatytus tikslus:

Or. en

Pakeitimas 281
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas 
jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę;

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas 
jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių visų rūšių transporto 
maršrutuose, kuriems skirta parama pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę;

Or. en

Pakeitimas 282
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas 
jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas 
jungtis, be kita ko, naudojant naujoviškas 
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vertinama pagal naujų ir patobulintų
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę;

intelektines transporto sistemas (ITS); tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal patobulintų ar modernizuotų
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę;

Or. en

Pagrindimas

Ekonomiškai efektyviai pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas jungtis galima tiek gerinant 
transporto srautus tinkamomis ITS arba iš esmės modernizuojant iki tol buvusią netinkamą 
infrastruktūrą, tiek pastačius naujus infrastruktūros objektus, kai tai visiškai atitinka sąnaudų 
ir naudos analizėje ir strateginiame poveikio aplinkai vertinime nustatytus poreikius.

Pakeitimas 283
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas 
jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę;

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas 
jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų vidaus 
ir tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę;

Or. en

Pakeitimas 284
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas i) pašalinti kliūtis, pagerinti ryšį su miestų 
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jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę;

ir regioniniais transporto mazgais, sukurti 
trūkstamas jungtis ir pagerinti geležinkelio 
jungtis su pramonės regionais ir 
objektais; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal atnaujintų arba atkurtų 
tarpvalstybinių atkarpų ir pramoninės 
paskirties geležinkelio atšakų, kurios 
pirmiau buvo apleistos ar atkirstos nuo 
Antrojo pasaulinio karo laikų, skaičių ir 
pagal pašalintų kliūčių skaičių transporto 
maršrutuose, kuriems skirta parama pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę;

Or. en

Pakeitimas 285
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas 
jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę;

i) pašalinti kliūtis, sukurti trūkstamas 
jungtis ir sujungti tarpvalstybines 
atkarpas; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę;

Or. es

Pakeitimas 286
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
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pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse 
narėse ir greitųjų geležinkelių tinklo ilgį
ES 27 valstybėse narėse;

pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių, kelių ir vidaus vandens kelių 
tinklų, modernizuotų pagal pagrindinio 
tinklo reikalavimus, ilgį ES 27 valstybėse 
narėse ir pagal tai, kiek bus pailgintas
greitųjų geležinkelių tinklas ES 27 
valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 287
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse 
narėse ir greitųjų geležinkelių tinklo ilgį 
ES 27 valstybėse narėse;

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal geležinkelių 
ir vandens kelių tinklo ilgį ES 27 
valstybėse narėse;

Or. en

Pagrindimas

Kai turimos omenyje mažiausiai anglies dioksido išmetančios ir labiausiai aplinką 
tausojančios transporto rūšys, reikia aiškiai ir nedarant jokio skirtumo paminėti visus 
vandens kelius ir ES geležinkelių tinklą.

Pakeitimas 288
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus, naudojant pagal šį 
reglamentą sukurtus arba patobulintus 
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geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse 
narėse ir greitųjų geležinkelių tinklo ilgį 
ES 27 valstybėse narėse;

tinklus; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal ES 27 valstybes nares 
jungiančios transporto infrastruktūros, 
veikiančios be didelių kliūčių, ilgį;

Or. en

Pakeitimas 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse 
narėse ir greitųjų geležinkelių tinklo ilgį
ES 27 valstybėse narėse;

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ir pagal šį 
reglamentą sukurto ar pagerinto vandens 
kelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse narėse 
bei pagal jūrų greitkelių skaičių;

Or. fr

Pagrindimas

Vandens kelių ir jūrų greitkelių transportas prisideda prie transporto tvarumo ir 
veiksmingumo ilgiuoju laikotarpiu, lygiai taip, kaip geležinkelių transportas. Be to, jūrų 
greitkelių sąvoka yra tinkamesnė kalbant apie tvarumo ir veiksmingumo tikslus, o ne apie 
integracijos ir jungčių tikslus (priešingai nei siūloma 38 pranešėjų pakeitime).

Pakeitimas 290
Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse 

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse 
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narėse ir greitųjų geležinkelių tinklo ilgį 
ES 27 valstybėse narėse;

narėse ir greitųjų geležinkelių tinklo ilgį 
ES 27 valstybėse narėse; taip pat 
užtikrinti, kad visuose pagrindinio tinklo 
keliuose būtų pakankamai išplėtota 
infrastruktūra, reikalinga alternatyviems 
degalams tiekti transporto priemonėms 
šiuose keliuose, ir kad sumažėtų žūčių ES 
27 valstybių narių kelių tinkle;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu suprasti, kad keliai ir ateityje bus svarbi ES transporto tinklo dalis. Todėl būtina 
visomis išgalėmis stengtis mažinti kelių transporto išmetamo anglies dioksido kiekį ir 
užtikrinti, kad vietoj įprastų kelių transporto priemonių degalų būtų naudojama vis daugiau 
degalų iš atsinaujinančiųjų išteklių.

Pakeitimas 291
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas
taptų tausus ir efektyvus; tai, kaip šio 
tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
paprastųjų geležinkelių tinklo ilgį ES 27 
valstybėse narėse ir greitųjų geležinkelių 
tinklo ilgį ES 27 valstybėse narėse;

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transporto 
sistemos taptų tausios ir efektyvios. Tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, turi būti vertinama 
pagal geležinkelių tinklo, atitinkančio 
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T 
gairių] 45 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus, ilgį ES 27 valstybėse narėse,
greitųjų geležinkelių tinklo ilgį ES 27 
valstybėse narėse, vidaus vandens kelių 
tinklo ilgį ir ilgį pagal kategoriją ES 27 
valstybėse narėse, pagrindinio tinklo 
kelių, kuriuose pakankamai išplėtota 
infrastruktūra, reikalinga alternatyviems 
transporto priemonių degalams tiekti, ilgį 
ES 27 valstybėse narėse, taip pat pagal tai, 
kiek pavyks sumažinti žūčių ES 27
valstybių narių kelių tinkle skaičių;

Or. en
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Pakeitimas 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse 
narėse ir greitųjų geležinkelių tinklo ilgį 
ES 27 valstybėse narėse;

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse 
narėse ir greitųjų geležinkelių bei vandens 
kelių tinklo, sukurto arba patobulinto 
pagal šį reglamentą, ilgį ES 27 valstybėse 
narėse;

Or. en

Pakeitimas 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse 
narėse ir greitųjų geležinkelių tinklo ilgį 
ES 27 valstybėse narėse;

ii) užtikrinti, kad artimiausiu metu ir 
ilgainiui transportas taptų tausus ir 
efektyvus; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal geležinkeliams tenkančią 
transporto dalį, taip pat pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ir būklę ES 27 
valstybėse narėse. Į greitųjų geležinkelių 
tinklo ilgį galima atsižvelgti tais atvejais, 
kai tos geležinkelio linijos yra platesnės 
koncepcijos, kuria siekiama visame tinkle 
teikti geresnes geležinkelio paslaugas, 
dalis;

Or. en
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Pakeitimas 294
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse 
narėse ir greitųjų geležinkelių tinklo ilgį 
ES 27 valstybėse narėse;

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse 
narėse, greitųjų geležinkelių tinklo ilgį ES 
27 valstybėse narėse ir jūrų bei upių uostų 
tinklą ES 27 valstybėse narėse;

Or. ro

Pakeitimas 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstybėse 
narėse ir greitųjų geležinkelių tinklo ilgį 
ES 27 valstybėse narėse;

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama moksline 
metodika, kurią taikant bus aiškiai įrodyta 
finansuojamų projektų ekonominė nauda 
ir nauda aplinkai;

Or. en

Pagrindimas

Transporto tausumui ir efektyvumui vertinti vien geležinkelių tinklo ilgio nepakanka. Reikėtų 
rasti patikimą metodiką šiems rodikliams vertinti per ilgesnį laiką.

Pakeitimas 296
Britta Thomsen



AM\912704LT.doc 119/137 PE496.337v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas
taptų tausus ir efektyvus; tai, kaip šio 
tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
paprastųjų geležinkelių tinklo ilgį ES 27 
valstybėse narėse ir greitųjų geležinkelių 
tinklo ilgį ES 27 valstybėse narėse;

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transporto 
sistemos taptų tausios ir efektyvios. Tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, turi būti vertinama 
pagal geležinkelių tinklo, atitinkančio 
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T 
gairių] 45 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus, ilgį ES 27 valstybėse narėse,
greitųjų geležinkelių tinklo ilgį ES 27 
valstybėse narėse, vidaus vandens kelių 
tinklo ilgį ir ilgį pagal kategoriją ES 27 
valstybėse narėse, pagrindinio tinklo 
kelių, kuriuose pakankamai išplėtota 
infrastruktūra, reikalinga alternatyviems 
transporto priemonių degalams tiekti, ilgį 
ES 27 valstybėse narėse, taip pat pagal tai, 
kiek pavyks sumažinti žūčių ES 27
valstybių narių kelių tinkle skaičių;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi labai svarbu kiek įmanoma sumažinti kelių transporto išmetamo anglies dioksido 
kiekį, reikia nustatyti priemonę pažangai stebėti.

Pakeitimas 297
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) pašalinti valstybių narių transporto 
infrastruktūrų ir sistemų skirtumus. Tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal greitkelių tinklą, paprastųjų bei 
greitųjų geležinkelių tinklo ilgį ir naujų 
arba modernizuotų jūrų ir vidaus 
vandenų uostų skaičių valstybėse narėse, 
kurios į ES įstojo 2004 m. gegužės 1 d.;



PE496.337v01-00 120/137 AM\912704LT.doc

LT

Or. ro

Pakeitimas 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal uostų ir oro 
uostų, prijungtų prie geležinkelių tinklo, 
skaičių.

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal vidaus 
vandenų ir jūrų uostų ir oro uostų, 
sujungtų tarpusavyje ir prijungtų prie 
geležinkelių tinklo, taip pat prie vandens 
kelių, skaičių taip pat pagal sukurtų 
daugiafunkcių logistikos platformų 
skaičių.

Or. fr

Pagrindimas

Prijungimas prie vandens kelių turėtų būti vertinamas lygiai kaip prijungimas prie 
geležinkelių. Taip pat reikia raginti tarpusavyje jungtis vidaus vandenų uostams ir oro 
uostams.

Pakeitimas 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal uostų ir oro 
uostų, prijungtų prie geležinkelių tinklo, 
skaičių.

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama moksline 
metodika, kurią taikant bus aiškiai įrodyta 
finansuojamų projektų ekonominė nauda 
ir nauda aplinkai.
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Or. en

Pagrindimas

Transporto rūšių integracijai bei sujungimui ir sąveikai vertinti vien uostų ir oro uostų 
skaičiaus nepakanka. Reikėtų rasti patikimą metodiką šiems rodikliams vertinti per ilgesnį 
laiką.

Pakeitimas 300
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal uostų ir oro 
uostų, prijungtų prie geležinkelių tinklo, 
skaičių.

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal pramonės 
centrų, uostų ir oro uostų, prijungtų prie 
geležinkelių tinklo, skaičių.

Or. ro

Pakeitimas 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal uostų ir oro 
uostų, prijungtų prie geležinkelių tinklo, 
skaičių.

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką bei prieinamumą. Tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal uostų ir oro uostų, prijungtų prie 
geležinkelių tinklo, skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Transporto paslaugų prieinamumas yra tikslas, nurodytas pasiūlyme dėl TEN-T (4 straipsnio 
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1 dalies d punkte ir 4 straipsnio 2 dalies k punkte) ir pasiūlymo dėl EITP 31 
konstatuojamojoje dalyje. Todėl jį reikėtų įtraukti į EITP reglamente keliamus tikslus.

Pakeitimas 302
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal uostų ir oro 
uostų, prijungtų prie geležinkelių tinklo, 
skaičių.

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal uostų ir oro 
uostų, prijungtų prie geležinkelių tinklo, 
skaičių, pagal tai, kaip veiksmingai 
diegiamos ERTMS, RIS ir ITS, ir pagal 
tai, kiek yra miestų teritorijų su integruoto 
eismo valdymo sistemomis, kurias taikant 
į aplinką visiškai neišmetama anglies 
dvideginio.

Or. en

Pagrindimas

Integracijos ir sąveikos samprata turi aprėpti tiek patį tinklą, tiek susijusį taikomų ITS arba 
sąveikių eismo saugos priemonių vertinimą ir miestų intensyvaus eismo zonų darną, kaip 
nustatyta dešimtyje Transporto baltosios knygos tikslų.

Pakeitimas 303
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal uostų ir oro 
uostų, prijungtų prie geležinkelių tinklo, 

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų daugiarūšiškumą bei sąveiką. 
Tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal uostų, oro uostų ir transporto 
mazgų, prijungtų prie geležinkelių tinklo, 
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skaičių. skaičių.

Or. en

Pakeitimas 304
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal uostų ir oro 
uostų, prijungtų prie geležinkelių tinklo, 
skaičių.

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal uostų ir oro 
uostų, logistikos platformų, daugiarūšio 
transporto platformų ir jūrų greitkelių, 
kurie prijungti arba gali būti prijungti
prie geležinkelių tinklo, skaičių.

Or. es

Pakeitimas 305
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) greičiau pereiti prie labiau aplinką 
tausojančių rūšių transporto, kaip antai 
geležinkelių ir tausaus vandens 
transporto, siekiant kuo labiau sumažinti 
visokeriopą transporto kainą aplinkai ir 
visuomenei, be kita ko, avarijų skaičių, 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, oro taršą, triukšmą, vandens ir 
dirvožemio taršą, taip pat išsaugoti 
biologinę įvairovę ir natūralias buveines 
bei apsaugoti sveikatą;

Or. en
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Pakeitimas 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) pasirengti būsimiems transporto 
srautams.

Or. en

Pakeitimas 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) iv) sudaryti sąlygas mažinti visų rūšių 
transporto išmetamo anglies dioksido 
kiekį, pereinant prie pažangių transporto 
technologijų, išmetančių mažai anglies 
dioksido ir efektyviai vartojančių energiją, 
taip pat įdiegti alternatyvias varomąsias 
sistemas ir sukurti reikiamą 
infrastruktūrą, kad būtų galima pereiti 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos ir transporto 
sistemos.

Or. en

Pakeitimas 308
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko 
užtikrinant, kad nė viena valstybė narė 
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal projektų, kuriuos įgyvendinant 
valstybių narių tinklai veiksmingai 
sujungiami ir šalinamos vidaus kliūtys, 
skaičių;

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko 
užtikrinant, kad nė viena valstybė narė 
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo arba 
priklausoma nuo vieno tiekimo šaltinio; 
tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal projektų, kuriuos įgyvendinant 
veiksmingai skatinama tiekimo šaltinių 
konkurencija ir kainų panašėjimas
sujungiant valstybių narių tinklus bei 
šalinant vidaus kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 309
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko 
užtikrinant, kad nė viena valstybė narė 
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal projektų, kuriuos įgyvendinant 
valstybių narių tinklai veiksmingai 
sujungiami ir šalinamos vidaus kliūtys, 
skaičių;

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko 
užtikrinant, kad nė viena valstybė narė 
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal užbaigtų projektų, kuriuos 
įgyvendinant kiekvienos valstybės narės
tinklai veiksmingai sujungti su gretimų 
valstybių narių tinklais, skaičių, pagal tai, 
kokia nacionalinių energijos poreikių 
dalis gali būti patenkinta prisijungus prie 
Europos tinklo, ir tai, kaip šalinamos 
vidaus kliūtys;

Or. en
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Pakeitimas 310
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko 
užtikrinant, kad nė viena valstybė narė 
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal projektų, kuriuos įgyvendinant 
valstybių narių tinklai veiksmingai 
sujungiami ir šalinamos vidaus kliūtys, 
skaičių;

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir elektros energijos tinklų 
sąveiką, be kita ko, užtikrinant pažangiųjų 
tinklų plėtrą, tolesnį atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių naudojimą ir kad nė 
viena valstybė narė nebūtų atskirta nuo 
Europos tinklo;

Or. en

Pakeitimas 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko 
užtikrinant, kad nė viena valstybė narė 
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal projektų, kuriuos įgyvendinant 
valstybių narių tinklai iš tikrųjų sujungiami 
ir šalinamos vidaus kliūtys, skaičių;

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos, 
naftos bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko 
užtikrinant, kad nė viena valstybė narė 
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal projektų, kuriuos įgyvendinant 
valstybių narių tinklai iš tikrųjų sujungiami 
ir šalinamos vidaus kliūtys, skaičių;

Or. pl

Pakeitimas 312
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko
užtikrinant, kad nė viena valstybė narė
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal projektų, kuriuos įgyvendinant 
valstybių narių tinklai veiksmingai 
sujungiami ir šalinamos vidaus kliūtys, 
skaičių;

i) skatinti tiek energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei gamtinių dujų tinklų sąveiką, tiek 
nacionalinių pažangiųjų elektros 
energijos tinklų diegimą užtikrinant, kad 
nė viena valstybė narė nebūtų atskirta nuo 
Europos tinklo; tai, kaip šio tikslo pasiekta, 
bus vertinama pagal projektų, kuriuos 
įgyvendinant valstybių narių tinklai 
veiksmingai stiprinami ir šalinamos vidaus 
kliūtys, skaičių;

Or. en

Pagrindimas

Nors integracija ir jungtimis tarp valstybių narių užtikrinama, kad nė viena valstybė narė 
neliktų atskirta, tai nėra vienintelis veiksmingas ir patikimas būdas pašalinti kliūtis – vietos 
pažangiųjų elektros energijos tinklų plėtra gali padėti padidinti viso ES tinklo atsparumą.

Pakeitimas 313
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko 
užtikrinant, kad nė viena valstybė narė 
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal projektų, kuriuos įgyvendinant 
valstybių narių tinklai veiksmingai 
sujungiami ir šalinamos vidaus kliūtys, 
skaičių;

i) skatinti didesnę konkurenciją, tolesnę 
energetikos vidaus rinkos integraciją ir 
valstybių elektros energijos bei dujų tinklų 
sąveiką, be kita ko užtikrinant, kad nė 
viena valstybė narė nebūtų atskirta nuo 
Europos tinklo; tai, kaip šio tikslo pasiekta, 
bus vertinama pagal projektų, kuriuos 
įgyvendinant valstybių narių tinklai 
veiksmingai sujungiami ir šalinamos 
vidaus kliūtys, skaičių;

Or. sv
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Pakeitimas 314
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal sistemos atsparumo raidą ir sistemos 
operacijų saugumą, taip pat projektų, 
kuriuos įgyvendinant galima įvairinti 
tiekimo šaltinius, tiekiančias šalis ir 
maršrutus, skaičių;

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal sistemos atsparumo raidą ir sistemos 
operacijų saugumą, taip pat užbaigtų 
projektų, kuriuos įgyvendinant galima 
įvairinti tiekimo šaltinius, tiekiančias šalis 
ir maršrutus ir didinti energijos tiekimą 
vidaus reikmėms iš savo atsarginių 
energijos išteklių, skaičių;

Or. ro

Pakeitimas 315
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal sistemos atsparumo raidą ir sistemos 
operacijų saugumą, taip pat projektų, 
kuriuos įgyvendinant galima įvairinti 
tiekimo šaltinius, tiekiančias šalis ir 
maršrutus, skaičių;

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal sistemos atsparumo raidą ir sistemos 
operacijų saugumą, taip pat projektų, 
kuriuos įgyvendinant galima įvairinti ir 
geriau savo šalyje naudoti tiekimo 
šaltinius, tiekiančias šalis ir maršrutus, 
skaičių;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių pažangiųjų tinklų plėtra gali padėti užtikrinti tiekimo saugumą.
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Pakeitimas 316
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal sistemos atsparumo raidą ir 
sistemos operacijų saugumą, taip pat 
projektų, kuriuos įgyvendinant galima 
įvairinti tiekimo šaltinius, tiekiančias šalis 
ir maršrutus, skaičių;

ii) didinti Sąjungos energetikos 
nepriklausomumą; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal pažangiųjų 
tinklų diegimo eigą, optimalų energetikos 
infrastruktūros turto naudojimą, taip 
efektyviau vartojant energiją, ir 
paskirstytųjų atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių integraciją;

Or. en

Pakeitimas 317
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal sistemos atsparumo raidą ir sistemos 
operacijų saugumą, taip pat projektų, 
kuriuos įgyvendinant galima įvairinti 
tiekimo šaltinius, tiekiančias šalis ir 
maršrutus, skaičių;

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal sistemos atsparumo raidą ir sistemos 
operacijų saugumą, taip pat projektų, 
kuriuos įgyvendinant galima įvairinti 
tiekimo šaltinius, abipusio tiekimo jungtis,
tiekiančias šalis ir maršrutus, skaičių;

Or. en

Pakeitimas 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal sistemos atsparumo raidą ir sistemos 
operacijų saugumą, taip pat projektų, 
kuriuos įgyvendinant galima įvairinti 
tiekimo šaltinius, tiekiančias šalis ir 
maršrutus, skaičių;

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą tiek 
elektros energijos, tiek dujų sektoriuje; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal sistemos atsparumo raidą ir sistemos 
operacijų efektyvumą bei saugumą, taip pat 
projektų, kuriuos įgyvendinant galima 
pradėti naudoti nacionalinius 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
įvairinti tiekimo šaltinius, tiekiančias šalis 
ir maršrutus, skaičių;

Or. en

Pakeitimas 319
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal atsinaujinančiosios energijos, 
perduotos iš energijos gamybos centrų 
svarbiausiems vartojimo centrams ir 
saugykloms, kiekį bei CO2 išlakų, kurių 
išvengta įgyvendinus Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės paramą 
gavusius projektus, bendrą kiekį.

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos bei visuomenės sveikatos 
apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal atsinaujinančiosios energijos, 
perduotos iš energijos gamybos centrų 
svarbiausiems vartojimo centrams ir 
saugykloms, kiekį bei CO2 išlakų, kurių 
išvengta įgyvendinus Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės paramą 
gavusius projektus, bendrą kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį tikslą darniai plėtojama atsinaujinančiųjų išteklių energetika, o anglies dioksido 
perdavimo tinklų plėtra nėra susijusi su atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais.
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Pakeitimas 320
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal atsinaujinančiosios energijos, 
perduotos iš energijos gamybos centrų 
svarbiausiems vartojimo centrams ir 
saugykloms, kiekį bei CO2 išlakų, kurių 
išvengta įgyvendinus Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės paramą 
gavusius projektus, bendrą kiekį.

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi,
aplinkos apsaugos ir Sąjungos klimato 
tikslų įgyvendinimo, mažinant Sąjungos 
energijos poreikius ir plėtojant bei 
integruojant atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją į perdavimo ir paskirstymo tinklą; 
tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal tai, kokią visos Sąjungoje 
suvartojamos energijos procentinę dalį 
sudaro atsinaujinančiųjų išteklių 
energija, pagal pažangiųjų elektros 
energijos tinklų skaičių ir energijos, 
suvartotos įgyvendinus Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės paramą 
gavusius projektus, bendrą kiekį.

Or. en

Pakeitimas 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal atsinaujinančiosios energijos, 
perduotos iš energijos gamybos centrų 
svarbiausiems vartojimo centrams ir 

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą bei 
investavimą į tausų transportą; tai, kaip 
šio tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
atsinaujinančiosios energijos, perduotos iš 
energijos gamybos centrų svarbiausiems 
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saugykloms, kiekį bei CO2 išlakų, kurių 
išvengta įgyvendinus Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės paramą 
gavusius projektus, bendrą kiekį.

vartojimo centrams ir saugykloms, kiekį 
bei CO2 išlakų, kurių išvengta įgyvendinus 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
paramą gavusius projektus, bendrą kiekį.

Or. en

Pakeitimas 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal atsinaujinančiosios energijos, 
perduotos iš energijos gamybos centrų 
svarbiausiems vartojimo centrams ir 
saugykloms, kiekį bei CO2 išlakų, kurių 
išvengta įgyvendinus Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės paramą 
gavusius projektus, bendrą kiekį.

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal atsinaujinančiosios energijos, 
perduotos iš energijos gamybos centrų 
svarbiausiems vartojimo centrams ir 
saugykloms, kiekį, tenkinamą energijos 
poreikių dalį bei CO2 išlakų, kurių 
išvengta įgyvendinus Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės paramą 
gavusius projektus, bendrą kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Projektus reikėtų vertinti ir pagal tai, kiek juos įgyvendinant galima daugiau arba mažiau 
tenkinti poreikius.

Pakeitimas 323
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą. Tai, 
kaip pasiekta konkretaus c) tikslo pagal 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
perdavimą iš gavybos centrų svarbiausiems 
vartojimo centrams ir saugykloms bei CO2 
išlakų, kurių išvengta įgyvendinus EITP 
paramą gavusius projektus, bendrą kiekį.

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir 
pažangiųjų energijos perdavimo tinklų 
plėtojimą. Tai, kaip pasiekta konkretaus c) 
tikslo, bus vertinama pagal 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
perdavimą iš gavybos centrų svarbiausiems 
vartojimo centrams ir saugykloms, CO2 
išlakų, kurių išvengta įgyvendinus EITP 
paramą gavusius projektus, bendrą kiekį ir 
iš atsinaujinančiųjų išteklių gautos bei į 
Europos energetikos sistemą integruotą 
energijos bendrą kiekį MW.

Or. it

Pakeitimas 324
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal atsinaujinančiosios energijos 
perdavimą iš gavybos centrų svarbiausiems 
vartojimo centrams ir saugykloms bei CO2 
išlakų, kurių išvengta įgyvendinus EITP 
paramą gavusius projektus, bendrą kiekį.

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma mažinant 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir skatinant atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos integravimą į perdavimo 
tinklą; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal atsinaujinančiosios 
energijos perdavimą iš gavybos centrų 
svarbiausiems vartojimo centrams ir 
saugykloms bei CO2 išlakų, kurių išvengta 
įgyvendinus EITP paramą gavusius 
projektus, bendrą kiekį.

Or. sv
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Pakeitimas 325
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (taip pat ir mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ)); tai, kaip šio 
tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
plačiajuosčio ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio aprėptį ir namų ūkių, turinčių 
spartesnį nei 100 Mbps plačiajuostį ryšį, 
skaičių;

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (taip pat ir mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ)); tai, kaip šio 
tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
plačiajuosčio ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio aprėptį ir namų ūkių, turinčių 100 
Mbps ar spartesnį plačiajuostį ryšį, 
skaičių;

Or. en

Pakeitimas 326
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (taip pat ir mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ)); tai, kaip šio 
tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
plačiajuosčio ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio aprėptį ir namų ūkių, turinčių 
spartesnį nei 100 Mbps plačiajuostį ryšį, 
skaičių;

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (taip pat ir mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ)), užtikrinant, 
kad iki 2020 m. visi europiečiai turėtų 
prieigą prie 100 Mbps ir 50 % ES namų 
ūkių – prie 1 Gbps ar didesnės spartos 
ryšio;

Or. en

Pakeitimas 327
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (taip pat ir mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ)); tai, kaip šio 
tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
plačiajuosčio ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio aprėptį ir namų ūkių, turinčių 
spartesnį nei 100 Mbps plačiajuostį ryšį, 
skaičių;

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (taip pat ir mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ)), užtikrinant, 
kad iki 2020 m. visi europiečiai turėtų 
prieigą prie 100 Mbps ir 50 % ES namų 
ūkių prie 1 Gbps ar didesnės spartos ryšio;

Or. en

Pakeitimas 328
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (taip pat ir mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ)); tai, kaip šio 
tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
plačiajuosčio ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio aprėptį ir namų ūkių, turinčių 
spartesnį nei 100 Mbps plačiajuostį ryšį, 
skaičių;

i) skatinti plačiajuosčio ryšio paslaugų 
paklausą ir padėti jai atsirasti 
populiarinant nacionalinių internetu 
teikiamų viešųjų paslaugų sujungimą ir 
sąveiką bei prieigą prie tokių tinklų; tai, 
kaip šis tikslas pasiektas, bus vertinama 
pagal piliečių ir įmonių, kurie naudojasi 
internetu teikiamomis viešosiomis 
paslaugomis, skaičių ir tokių paslaugų 
tarptautinį prieinamumą;
ia) finansinėmis priemonėmis greičiau 
diegti spartaus ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio tinklus ir paspartinti tų tinklų taikymą 
(taip pat ir mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
(MVĮ)) siekiant patenkinti vis augančią 
esamą paklausą; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal plačiajuosčio 
ir itin spartaus plačiajuosčio ryšio aprėptį ir 
namų ūkių, turinčių spartesnį nei 100 Mbps 
plačiajuostį ryšį, skaičių;
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Pakeitimas 329
James Elles

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (taip pat ir mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ)); tai, kaip šio 
tikslo pasiekta, bus vertinama pagal
plačiajuosčio ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio aprėptį ir namų ūkių, turinčių 
spartesnį nei 100 Mbps plačiajuostį ryšį, 
skaičių;

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus, siekiant kurti 
darbo vietas bei skatinti ekonomikos 
augimą, ir paspartinti tų tinklų taikymą, 
visų pirma prijungiant mažąsias ir 
vidutines įmones, nes tai naudinga jų 
konkurencingumui; todėl didinant
plačiajuosčio ir itin spartaus ryšio aprėptį 
reikėtų, kad šis ryšys būtų spartesnis nei 
100 Mbps, siekiant užtikrinti, kad būtų 
kuo greičiau pasiekti visi Europos tikslai 
pagal skaitmeninę darbotvarkę;

Or. en

Pakeitimas 330
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (taip pat ir mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ)); Tai, kaip 
pasiekta konkretaus a) tikslo bus vertinama 
pagal plačiajuosčio ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio aprėptį ir namų ūkių, 
turinčių spartesnį nei 100 Mbps 
plačiajuostį ryšį, skaičių.

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (taip pat ir mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ)), kartu siekiant 
ir panaikinti įvairių Sąjungos teritorijų 
skaitmeninę atskirtį; tai, kaip šis tikslas 
pasiektas, bus vertinama pagal 
plačiajuosčio ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio aprėptį ir namų ūkių, turinčių 
spartesnį nei 100 Mbps plačiajuostį ryšį, 
skaičių;
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Pakeitimas 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) skatinti nacionalinių internetu teikiamų 
viešųjų paslaugų sujungimą ir sąveiką bei 
prieigą prie tokių tinklų; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal piliečių ir 
įmonių, kurie naudojasi internetu 
teikiamomis viešosiomis paslaugomis, 
skaičių ir tokių paslaugų tarptautinį 
prieinamumą.

ii) skatinti nacionalinių internetu teikiamų 
viešųjų paslaugų sujungimą ir sąveiką bei 
prieigą prie tokių tinklų; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal piliečių ir 
įmonių, kurie naudojasi internetu 
teikiamomis viešosiomis paslaugomis, 
skaičių ir tokių paslaugų tarptautinį 
prieinamumą. Tai turėtų padėti skatinti 
tokių paslaugų paklausą, mažinti veiklos 
sąnaudas ir kartu palaikyti užimtumą tų 
viešųjų paslaugų sektoriuose.

Or. en


