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Pakeitimas 332
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
įgyvendinimo finansinis paketas 2014–
2020 m. yra 50 000 000 000 EUR. Ši suma 
3 straipsnyje nurodytiems sektoriams 
paskirstoma taip:

1. Skaičiuojama, kad iki 2020 m. į 
transeuropinius transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų tinklus reikės investuot 
50 000 000 000 EUR. Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
įgyvendinimo finansinis paketas 2014–
2020 m. yra 50 000 000 000 EUR. Ši suma 
3 straipsnyje nurodytiems sektoriams 
paskirstoma taip:

Or. en

Pakeitimas 333
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti šio 
reglamento priede nurodytiems 
projektams, paisant nacionalinių 
asignavimų;

Or. en

Pakeitimas 334
Michael Cramer

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

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

a) transportas: [31.694.000 EUR], iš jų [10 
000 000 000 EUR] pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą tik valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 335
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti, remiantis 
nacionalinių asignavimų paskirstymu,
panaudoti pagal šį reglamentą valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą;

Or. ro

Pakeitimas 336
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

a) transportas: 50 % visos numatyto 
biudžeto sumos; 
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Or. en

Pakeitimas 337
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR turėtų būti skirti 
transporto projektams, susijusiems su 
pagrindiniu transporto tinklu valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti šio 
reglamento priede nurodytiems 
projektams, paisant nacionalinių 
asignavimų;

Or. en

Pakeitimas 339
Krišjānis Kariņš

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

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą valstybėse narėse, 
nepažeidžiant lėšų iš Sanglaudos fondo 
paskirstymo valstybėms narėms 
reikalavimų;

Or. lv

Pakeitimas 340
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) energetika: 9 121 000 000 EUR; b) energetika: 25 % visos numatyto 
biudžeto sumos;

Or. en

Pakeitimas 341
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) telekomunikacijos: 9 185 000 000 EUR. c) telekomunikacijos: 25 % visos numatyto 
biudžeto sumos;

Or. en

Pakeitimas 342
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
finansinio paketo gali būti dengiamos 
išlaidos, susijusios su programai valdyti ir 
jos tikslams pasiekti būtina parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, visų pirma su tyrimais, ekspertų 
susitikimais, kiek jie susiję su bendraisiais 
šio reglamento tikslais; išlaidos, susijusios 
su IT tinklais, daugiausia skirtais 
informacijos tvarkymui ir mainams, taip 
pat visos kitos techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama programą.

Iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
finansinio paketo dengiamos išlaidos, 
susijusios su programai valdyti ir jos 
tikslams pasiekti būtina parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, konsultavimosi,
audito ir vertinimo veikla, visų pirma su 
tyrimais, ekspertų susitikimais, kiek jie 
susiję su bendraisiais šio reglamento 
tikslais; išlaidos, susijusios su IT tinklais, 
daugiausia skirtais informacijos tvarkymui 
ir mainams, taip pat visos kitos techninės ir 
administracinės pagalbos išlaidos, kurias 
Komisija patiria valdydama programą.

Or. en

Pagrindimas

Konsultacijų procedūros yra pagalbinių programos veiksmų dalis, todėl turėtų būti įtrauktos į 
finansinį paketą.

Pakeitimas 343
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija 
gali perkelti 1 dalyje nurodytus 
asignavimus iš vieno sektoriaus į kitą, 
išskyrus 10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo 
transporto sektoriaus projektams 
finansuoti valstybėse narėse, turinčiose 
teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Lėšos neturi būti perkeliamos į vieno sektoriaus į kitą.

Pakeitimas 344
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija gali 
perkelti 1 dalyje nurodytus asignavimus iš 
vieno sektoriaus į kitą, išskyrus 
10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo transporto 
sektoriaus projektams finansuoti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą.

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikus
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisijos 
pasiūlymu Europos Parlamentas ir 
Taryba gali perkelti 1 dalyje nurodytus 
asignavimus iš vieno sektoriaus į kitą, 
[išskyrus 10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo transporto 
sektoriaus projektams finansuoti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą][1].

[1] Kol bus sudarytas susitarimas dėl 
2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos.

Or. es

Pagrindimas

Galimas asignavimų perkėlimas atlikus laikotarpio vidurio peržiūrą turi būti vykdomas kuo 
skaidriau ir dalyvaujant biudžeto valdymo institucijai.

Pakeitimas 345
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija gali 
perkelti 1 dalyje nurodytus asignavimus iš 

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija, 
priimdama deleguotuosius aktus pagal 
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vieno sektoriaus į kitą, išskyrus 
10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo transporto 
sektoriaus projektams finansuoti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą.

25 straipsnį, gali perkelti 1 dalyje 
nurodytus asignavimus iš vieno sektoriaus į 
kitą, išskyrus 10 000 000 000 EUR sumą, 
kuri pervedama iš Sanglaudos fondo 
transporto sektoriaus projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 346
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija 
gali perkelti 1 dalyje nurodytus 
asignavimus iš vieno sektoriaus į kitą, 
išskyrus 10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo transporto 
sektoriaus projektams finansuoti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą.

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija 
priima deleguotuosius pagal 25 straipsnį, 
siekdama perkelti 1 dalyje nurodytus 
asignavimus iš vieno sektoriaus į kitą, 
išskyrus 10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo transporto 
sektoriaus projektams finansuoti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą.

Or. en

Pagrindimas

Nurodant Europos Komisijai priimti deleguotuosius aktus įtraukiamas EP, kuris gali naudotis 
jam suteikta tikrinimo teise.

Pakeitimas 347
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija 
gali perkelti 1 dalyje nurodytus 
asignavimus iš vieno sektoriaus į kitą, 
išskyrus 10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo transporto 
sektoriaus projektams finansuoti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą.

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikus
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisijos 
pasiūlymu Europos Parlamentas ir 
Taryba gali perkelti 1 dalyje nurodytus 
asignavimus iš vieno sektoriaus į kitą, 
išskyrus 10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo transporto 
sektoriaus projektams finansuoti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 348
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija gali 
perkelti 1 dalyje nurodytus asignavimus iš 
vieno sektoriaus į kitą, išskyrus 
10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo transporto 
sektoriaus projektams finansuoti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą.

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija gali 
perkelti 1 dalyje nurodytus asignavimus iš 
vieno sektoriaus į kitą, išskyrus 
10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo transporto 
sektoriaus projektams finansuoti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą, atsižvelgiant į 
nacionalinius asignavimus pagal 
Sanglaudos fondo reikalavimus ir 
vadovaujantis atitinkamų sektorių teisės 
aktais.

Or. en

Pakeitimas 349
Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
įgyvendinama viena ar keliomis finansinės 
paramos priemonėmis, numatytomis 
Reglamente (ES) Nr. XXX/2012 [Naujasis 
finansinis reglamentas], visų pirma 
dotacijomis, pirkimu ir finansinėmis 
priemonėmis.

1. Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
įgyvendinama viena ar keliomis finansinės 
paramos priemonėmis, numatytomis 
Reglamente (ES) Nr. XXX/2012 [Naujasis 
finansinis reglamentas], visų pirma 
dotacijomis, pirkimu, programų 
įgyvendinimo sutartimis ir finansinėmis 
priemonėmis.

Or. es

Pakeitimas 350
Mario Pirillo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 60 proc. visos numatytos energetikos 
sektoriaus biudžeto sumos skiriama 
finansinių priemonių forma.

Or. it

Pakeitimas 351
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paramai finansinėmis priemonėmis 
skiriama maždaug 15 %1 visos numatyto 
biudžeto sumos.
__________________
1 Procentinė dalis apskaičiuota remiantis 
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Komisijos pasiūlytais duomenimis.

Or. pt

Pakeitimas 352
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija turi teisę nustatyti finansinės 
pagalbos formas, kad reikalavimus 
atitinkantiems projektams būtų teikiama 
veiksminga konkretiems atvejams 
pritaikyta finansinė parama.

Or. en

Pagrindimas

Finansinės priemonės turi didelį poveikį ir jomis tikslinga remti projektus, turinčius 
komercinį potencialą, tačiau jos yra neveiksmingos sprendžiant energijos tiekimo saugumo ir 
didelių išlaidų, susijusių su pažangių įmonių steigimu, problemas. Siekiant sumažinti su 
konkrečiu projektu ir sektoriumi susijusią riziką ir užtikrinti veiksmingą finansinę paramą 
finansuoti tinkamiems projektams, Komisija turi turėti teisę nustatyti finansinės pagalbos 
formas.

Pakeitimas 353
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Energetikos sektoriuje bent 90 % visos 
numatomo biudžeto sumos skiriama 
finansinių priemonių forma, ypač 
projektų obligacijų, kuriomis remiami 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo, 
atsinaujinančios energijos gamybos bei 
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pažangiųjų elektros energijos perdavimo 
ir paskirstymo tinklų projektai, forma.

Or. en

Pakeitimas 354
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bent 80 proc. visos energetikos ir 
telekomunikacijų sektorių biudžeto sumos 
turi būti skiriama finansinių priemonių 
forma.

Or. it

Pakeitimas 355
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto srityje tik veiksmai, kuriais 
prisidedama prie bendros svarbos projektų 
pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/2012 
[TEN-T gairės], ir pagalbiniai programos 
veiksmai yra tinkami gauti pirkimo ir 
finansinių priemonių pavidalo Sąjungos 
finansinę paramą pagal šį reglamentą. Tik 
toliau nurodyti veiksmai yra tinkami gauti 
dotacijų pavidalo Sąjungos finansinę 
paramą pagal šį reglamentą:

Transporto srityje tik veiksmai, kuriais 
prisidedama prie bendros svarbos projektų 
pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/2012 
[TEN-T gairės], ir pagalbiniai programos 
veiksmai yra tinkami gauti pirkimo ir 
finansinių priemonių pavidalo Sąjungos 
finansinę paramą pagal šį reglamentą, jei 
taikomas Sutarties 191 straipsnyje 
įtvirtintas principas „teršėjas moka“, t. y . 
pagal Eurovinjetės direktyvą 2011/76/EB 
renkami mokesčiai už naudojimąsi kelių 
infrastruktūra ir padidinami mokesčiai 
kalnų regionuose. Tik toliau nurodyti 
veiksmai yra tinkami gauti dotacijų 
pavidalo Sąjungos finansinę paramą pagal 
šį reglamentą: (a)
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Or. en

Pakeitimas 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) veiksmai, kuriais kuriamas pagrindinis 
tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] III skyrių, 
įskaitant naujų technologijų ir inovacijų 
diegimą pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] 
39 straipsnį;

(a) veiksmai, kuriais kuriamas pagrindinis 
tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] III skyrių
ir visuotinis tinklas pagal II skyrių, 
įskaitant naujų technologijų ir inovacijų 
diegimą pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] 
39 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 357
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) veiksmai, kuriais kuriamas pagrindinis 
tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] III skyrių, 
įskaitant naujų technologijų ir inovacijų
diegimą pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] 
39 straipsnį;

(a) veiksmai, kuriais kuriamas pagrindinis 
tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] III skyrių, 
įskaitant naujų technologijų, taip pat 
novatoriškų veiksmų ir metodų diegimą 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[TEN-T gairės] 39 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Paramos tik pagrindiniam tinklui kurti teikimas galėtų sutrukdyti kurti alternatyvių degalų 
infrastruktūros tinklą, kuris yra itin svarbus siekiant įgyvendinti mažo anglies dioksido kiekio 
transporto sistemos iki 2050 m. tikslus. Ši problema gali būti išspręsta užtikrinant, kad 
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parama dotacijomis galės būti teikiama pagrindiniam tinklui kurti, įskaitant naujų 
technologijų diegimą, nes tai turės teigiamą poveikį novatoriškų priemonių ir metodų kūrimo 
skatinimui.

Pakeitimas 358
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) veiksmai, kuriais įgyvendinamas visa 
apimantis susisiekimo tinklas pagal ES 
reglamento dėl TEN-T gairių II skyrių, 
tais atvejais, kai tokiais veiksmais 
padedama sujungti visus ES regionus, 
įskaitant labiausiai nutolusius ir 
atokiausius regionus, ir prisidedama 
kuriant pagrindinį tinklą;

Or. pt

Pagrindimas

Neturėtume visiškai atmesti paramos visa apimančiam susisiekimo tinklui tais atvejais, kai 
remiant projektus galima gauti papildomos naudos Europai kartu skatinant teritorinę 
sanglaudą.

Pakeitimas 359
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) veiksmai, kuriais įgyvendinamas 
visuotinis tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] II skyrių, 
kai tokiais veiksmais sudaromos 
palankesnės sąlygos tarpvalstybiniams 
eismo srautams arba padedama 
panaikinti kliūtis, ir kai tokiais veiksmais 
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taip pat padedama kurti pagrindinį tinklą;

Or. en

Pakeitimas 360
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) veiksmai, kuriais įgyvendinamas 
visuotinis tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] II skyrių, 
kai tokiais veiksmais sudaromos 
palankesnės sąlygos tarpvalstybiniams 
eismo srautams arba padedama 
panaikinti kliūtis, neviršijant viršutinės 
ribos –5 % transporto sektoriui skirto 
finansinio paketo, kaip nurodyta šio 
reglamento 5 straipsnyje;

Or. sl

Pagrindimas

Kai kurios visuotinio tinklo dalys ypač gyvybiškai svarbios sklandžiam tarpvalstybiniam 
eismui. Jei jos nebūtų reguliuojamos, galėtų kilti didelių kliūčių, kurios turėtų neigiamos 
įtakos pagrindinio tinklo darbui. Todėl ribotos lėšos pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę taip pat turėtų būti naudojamos visuotinių tinklų, duodančių daug naudos Europai, 
statyboms finansuoti.

Pakeitimas 361
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) veiksmai, kuriais įgyvendinamas 
visuotinis tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] II skyrių, 
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kai tokiais veiksmais sudaromos 
palankesnės sąlygos tarpvalstybiniams 
eismo srautams arba padedama 
panaikinti kliūtis, ir kai tokiais veiksmais 
taip pat padedama kurti pagrindinį tinklą, 
neviršijant viršutinės ribos –5 % 
transporto sektoriui skirto finansinio 
paketo, kaip nurodyta šio reglamento 
5 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Iš riboto dydžio biudžeto galėtų būti skiriamas finansavimas ir pagrindiniam, ir visuotiniam 
tinklui.  Siūloma įtraukti naują 7 straipsnio 2 dalies aa punktą.  

Pakeitimas 362
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) veiksmai, kuriais įgyvendinamas 
visuotinis tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] II skyrių, 
kai tokiais veiksmais sudaromos 
palankesnės sąlygos tarpvalstybiniams 
eismo srautams arba padedama 
panaikinti kliūtis, ir kai tokiais veiksmais 
taip pat padedama kurti pagrindinį tinklą, 
neviršijant viršutinės ribos –5 % 
transporto sektoriui skirto finansinio 
paketo, kaip nurodyta šio reglamento 
5 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sudaromos sąlygos skirti EITP finansavimą TEN-T visuotinio tinklo 
projektams. Šiaurės Airijoje nedidelis gyventojų tankumas, o jos BNP vienam gyventojui yra 
mažesnis nei 90 % Europos Sąjungos vidurkio. Dėl to Šiaurės Airija nepajėgtų savarankiškai 
finansuoti reikiamų visuotinio tinklo patobulinimų.
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Pakeitimas 363
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) veiksmai, kuriais įgyvendinamas 
visuotinis tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] II skyrių, 
kai tokiais veiksmais sudaromos 
palankesnės sąlygos tarpvalstybiniams 
eismo srautams arba padedama 
panaikinti kliūtis, neviršijant viršutinės 
ribos –5 % transporto sektoriui skirto 
finansinio paketo, kaip nurodyta šio 
reglamento 5 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios visuotinio tinklo dalys yra labai svarbios sklandžiam pralaidumui, ypač pasienio 
eismui srautų, arba jos yra didelės kliūtys, kurias reikia šalinti norint užtikrinti geresnį 
pagrindinio tinklo veikimą. Taigi turėtų būti sudarytos sąlygos skirti ribotą EITP finansavimą 
ir šiems visuotinio tinklo projektams, kurie suteiktų didelę papildomą naudą Europai.

Pakeitimas 364
Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

veiksmai, kuriais įgyvendinamas 
visuotinis tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] II skyrių, 
kai tokiais veiksmais sudaromos 
palankesnės sąlygos tarpvalstybiniams 
eismo srautams arba padedama 
panaikinti kliūtis, neviršijant viršutinės 
ribos –5 % transporto sektoriui skirto 



AM\912706LT.doc 19/128 PE496.338v01-00

LT

finansinio paketo, kaip nurodyta šio 
reglamento 5 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 365
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) su bendros svarbos projektais, 
įtrauktais į 2010 m. liepos 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 661/2010/ES dėl Sąjungos 
transeuropinio transporto tinklo plėtros 
gairių, susiję tyrimai. 

Or. en

Pagrindimas

Taip suteikiama galimybė tęsti atliekamus įvairių prioritetinių projektų, nurodytų Sprendime 
Nr. 661/2010 dėl transeuropinio transporto tinklo, tyrimus, nes dėl dabartinės ekonomikos 
krizės, šių projektų techninio sudėtingumo ir tarpvalstybinio pobūdžio tyrimus atlikti
vėluojama. Siekiant toliau teikti ES finansavimą ir neprarasti į šiuos projektus investuotų 
lėšų, reikėtų vėl įtraukti galimybę šiuos projektus laikyti tinkamais finansuoti pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę.

Pakeitimas 366
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) veiksmai, kuriais remiami miestų 
transporto mazgai pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [TEN-T gairės] 
36 straipsnį;
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Or. en

Pagrindimas

Veiksmai, susiję su miestų transporto mazgais, yra vienas iš svarbiausių baltojoje knygoje 
nustatytų tikslų ir būtini siekiant užtikrinti jungtis ir transporto daugiarūšį pobūdį 
pagrindiniame tinkle.

Pakeitimas 367
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) veiksmai, kuriais remiamos krovinių 
vežimo paslaugos pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [TEN-T gairės] 
36 straipsnį;

Or. fr

Pagrindimas

Miesto transporto mazgai atlieka svarbų vaidmenį visuotinio tinklo plėtros srityje. Jais 
sudaroma daugiau galimybių naudotis pagrindiniu infrastruktūros tinklu naudojantis 
veiksmingu miesto transportu. Ryšiai tarp vietos tinklų infrastruktūrų ir visuotinių tinklų 
atitinka šio reglamento ir strategijos „Europa 2020“ tikslus. Miesto transporto mazgams turi 
būti taikomas šis reglamentas. 

Pakeitimas 368
Michael Gahler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis;

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, pirmiausia skatinant esamų 
riedmenų modifikavimą;

Or. de
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Pakeitimas 369
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, modifikuojant esamus riedmenis;

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, imantis su infrastruktūra 
susijusių priemonių ir modifikuojant 
esamus riedmenis;

Or. de

Pagrindimas

Sumažinus geležinkelių transporto keliamą triukšmą bus pasiektas piliečių pritarimas, o tai 
yra sėkmingo transeuropinių transporto tinklų įgyvendinimo pagrindas. Šį tikslą efektyviai ir 
veiksmingai pasiekti galima derinant konstrukcines priemones, pavyzdžiui, tunelių statybą, ir 
esamų riedmenų modifikavimą.

Pakeitimas 370
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, modifikuojant esamus riedmenis;

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą jo susidarymo vietoje, 
modifikuojant esamus riedmenis;

Or. en

Pakeitimas 371
Artur Zasada
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, modifikuojant esamus riedmenis;

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
geležinkelių transporto keliamą triukšmą, 
be kita ko, modifikuojant esamus 
riedmenis, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas TEN-T tinklo naudojimas, 
laikantis triukšmo lygiui taikomų 
reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 372
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, modifikuojant esamus riedmenis;

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, be kita ko, modifikuojant esamus 
riedmenis;

Or. en

Pakeitimas 373
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis;

f) veiksmai, kuriais siekiama išvengti 
geležinkelių transporto skleidžiamo 
triukšmo ir sumažinti jo poveikį 
naudojant infrastruktūrai ir riedmenims 
skirtas priemones;
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Or. en

Pagrindimas

Kad būtų galima pasiekti ES tikslus sumažinti krovininio geležinkelių transporto skleidžiamą 
triukšmą, ypatingą dėmesį reikėtų skirti priemonėms, skirtoms infrastruktūrai ir riedmenims, 
kuriomis siekiama išvengti triukšmo arba jį sumažinti. Pranešėjų nuomone, itin svarbu 
atsižvelgti į geležinkelių transporto triukšmo poveikį tankiai gyvenamuose regionuose.

Pakeitimas 374
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, modifikuojant esamus riedmenis;

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
geležinkelių transporto keliamą triukšmą, 
modifikuojant esamus riedmenis, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas TEN-T tinklo 
naudojimas, laikantis triukšmo lygiui 
taikomų reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 375
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti ir 
gerinti geležinkelių jungtis su 
pramoninėmis zonomis ir vietovėmis 
modernizuojant ar statant pramoninius 
šalutinius geležinkelio kelius, krovinių 
vežimui vagonais skirtus krovinių 
perkrovimo terminalus, įvairiarūšiam 
vežimui skirtus terminalus ir krovinių 
vežimui geležinkeliais skirtus traukinių 
formavimo įrenginius, arba naudojant 
ekologiškos logistikos ir programine 
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įranga aprūpintus tinklus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pereiti nuo krovinių vežimo keliais prie vežimo geležinkeliais, reikia tobulinti 
įvairiarūšio transporto jungtis, ypač su pramoninėmis zonomis ir vietovėmis.

Pakeitimas 376
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) veiksmai, kuriais siekiama plėtoti 
naujas technologijas, padedančias kurti 
darnųjį transportą ir mažinti visų rūšių 
transporto išorės sąnaudas;

Or. nl

Pakeitimas 377
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) paramos priemonės, skirtos visų 
transporto rūšių naujų technologijų ir 
inovacijų plėtojimui;

Or. ro

Pakeitimas 378
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su transportu susiję veiksmai, atliekami 
tarpvalstybinėje atkarpoje ar jos dalyje, yra 
tinkami gauti Sąjungos finansinę paramą, 
jeigu atitinkamos valstybės narės arba 
atitinkamos valstybės narės ir trečiosios 
šalys yra raštu sudariusios susitarimą dėl 
tarptautinės atkarpos užbaigimo. Išimties 
tvarka, jeigu projektas yra būtinas siekiant 
prisijungti prie kaimyninės valstybės narės 
ar trečiosios šalies tinklo, tačiau iš tikrųjų 
siena nekertama, minėto rašytinio 
susitarimo nereikia.

Su transportu susiję veiksmai, atliekami 
tarpvalstybinėje atkarpoje ar jos dalyje, yra 
tinkami gauti Sąjungos finansinę paramą, 
jeigu atitinkamos valstybės narės arba 
atitinkamos valstybės narės ir trečiosios 
šalys yra raštu sudariusios susitarimą dėl 
tarptautinės atkarpos projekto 
įgyvendinimo arba užbaigimo. Išimties 
tvarka, jeigu projektas yra būtinas siekiant 
prisijungti prie kaimyninės valstybės narės 
ar trečiosios šalies tinklo, tačiau iš tikrųjų 
siena nekertama, minėto rašytinio 
susitarimo nereikia.

Or. ro

Pakeitimas 379
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dotacijos projektams, kuriems reikalingas 
lėšas daugiausia skiria naudotojai, 
pirmiausia teikiamos projektui parengti, 
visų pirma viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystei įvertinti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 380
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dotacijos projektams, kuriems reikalingas 
lėšas daugiausia skiria naudotojai, 
pirmiausia teikiamos projektui parengti, 
visų pirma viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystei įvertinti.

Taikomi „naudotojas moka“ ir „teršėjas 
moka“ principai. Dotacijos projektams, 
kuriems reikalingas lėšas gali skirti
naudotojai, pirmiausia teikiamos projektui 
parengti, visų pirma viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystei įvertinti. Skiriant 
finansavimą projektai, kuriems pagal 
Sąjungos teisės aktus numatytas 
privalomas apmokestinimas, neturi 
atsidurti nepalankioje padėtyje lyginant 
su projektais, kurių atžvilgiu nėra 
taikomos taisyklės dėl privalomo 
apmokestinimo.

Or. en

Pakeitimas 381
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Energetikos srityje konkrečios veiksmų, 
kuriais įgyvendinami bendros svarbos 
projektai, tinkamumo gauti finansinių 
priemonių ir dotacijų pavidalo Sąjungos 
finansinę paramą sąlygos nustatytos
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[Energetikos infrastruktūros gairės] 
15 straipsnyje.

3. Energetikos srityje konkrečias veiksmų, 
kuriais įgyvendinami bendros svarbos 
projektai, tinkamumo gauti finansinių 
priemonių formos Sąjungos finansinę 
paramą sąlygos pagal šį Reglamentą 
taikomos Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [Energetikos 
infrastruktūros gairės] II priedo 1 dalies a–
d punktuose nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems ir I priedo 4 dalies 10 ir 
11 punktuose nustatytų prioritetinių sričių 
bendros svarbos projektams, kuriais 
prisidedama prie novatoriškų sprendimų 
ir aplinkos apsaugos, t. y. energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo, 
atsinaujinančios energijos gamybos bei 
pažangiųjų elektros energijos perdavimo 
ir paskirstymo tinklų projektams.
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Or. en

Pakeitimas 382
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektros energijos infrastruktūrai 
skiriama ne mažiau kaip 75 % visos pagal 
šį reglamentą energetikos sektoriui 
numatytos sumos.

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje žymiai didesnį elektros jungčių finansavimo trūkumą, palyginti su dujų jungčių 
finansavimu, ir didelę elektros jungčių svarbą pereinant prie mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių technologijų ekonomikos ir elektros energijos gamybos iš atsinaujinančios 
šaltinių, labai svarbu, kad didelė dalis pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę 
energetikai numatytos galutinės sumos būtų skirta elektros energijos infrastruktūrai, o ne, 
pvz., dujų infrastruktūrai.

Pakeitimas 383
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Patenkinus tinkamumo gauti 
finansinę paramą sąlygas, atranka 
vykdoma atsižvelgiant į tai, kokiu mastu 
projektu prisidedama siekiant vieno ar 
daugiau iš šių atitinkamų tikslų:
a) skatinti tolesnę energijos vidaus rinkos 
integraciją ir elektros energijos bei dujų 
tinklų tarpvalstybinę sąveiką;
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b) didinti Sąjungos tiekimo saugumą 
stiprinant sistemos atsparumą ir sistemos 
operacijų saugumą;
c) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, be kita ko, užtikrinant 
atsinaujinančiosios energijos perdavimą 
iš energijos gamybos centrų 
svarbiausiems vartojimo centrams ir
saugykloms.
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
metinėse darbo programose 2013 ir 
2014 m. pirmenybė nedelsiant turi būti 
teikiama projektams, kuriais prisidedama 
prie tolesnės energetikos vidaus rinkos 
integracijos ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveikos skatinimo, ypač 
energetinės izoliacijos pašalinimo arba 
sumažinimo.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su Reglamento dėl transeuropinių energetikos infrastruktūros gairių 
15 straipsniu.

Pakeitimas 384
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Projektai, kuriais prisidedama prie 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
Viduržemio jūros regione ir jos 
kaimynystėje

Or. en

Pakeitimas 385
Adina-Ioana Vălean
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Telekomunikacijų sektoriuje visi
veiksmai, kuriais įgyvendinami bendros 
svarbos projektai ir pagalbiniai 
programos veiksmai, nurodyti
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[INFSO gairės] priede, yra tinkami pagal 
šį reglamentą gauti dotacijos, pirkimo ir
finansinių priemonių pavidalo Sąjungos 
finansinę paramą.

4. Telekomunikacijų sektoriuje tik
veiksmai, kuriais prisidedama prie bendros 
svarbos projektų pagal Reglamentą (ES) 
Nr. XXX/2012 [Telekomunikacijų 
infrastruktūros gairės], yra tinkami gauti 
Sąjungos finansinę paramą dotacijų 
bendrosioms paslaugoms ir 
horizontaliesiems prioritetams, įskaitant 
pagalbinius programos veiksmus, forma ir 
dotacijų ir pirkimo pagrindinėms 
paslaugų platformoms forma. 
Plačiajuosčio ryšio diegimo veiksmams, 
įskaitant veiksmus, kurie paskatintų 
plačiajuosčio ryšio paklausą, gali būti 
skiriama Sąjungos finansinė parama 
finansinių priemonių forma.

Or. en

Pakeitimas 386
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Veiksmai, kurie susiję su bendros 
svarbos projektais, užtikrinantys bent jau 
dviejų sektorių iš EITP sektorių sąveiką, 
ir kurie nurodyti priedo IIIa dalyje, gali 
būti tinkami gauti Sąjungos finansinę 
paramą.

Or. pt

Pakeitimas 387
Antonio Cancian
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Veiksmai, kuriais įgyvendinami 
bendros svarbos projektai, užtikrinantys 
bent dviejų sektorių iš EITP sektorių 
(transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų) sąveiką, gali būti 
tinkami gauti Sąjungos finansinę paramą 
pagal šį reglamentą. Toliau pateikiamas 
preliminarus galimų šiai kategorijai 
priskirtinų veiksmų sąrašas:
Neiškastinės ir netaršios energijos (pvz., 
elektros arba vandenilio) tiekimo 
transporto priemonėms tinklo diegimas.
Pažangiųjų tinklų diegimas panaudojant 
naują ar esamą transporto ir 
telekomunikacijų infrastruktūrą.
Transporto infrastruktūros (tunelių, tiltų 
ir kt.) panaudojimas diegiant naujas 
jungtis, kurios padidintų elektros 
energijos perdavimo pajėgumus, kuriant 
naujus dujų koridorius arba 
telekomunikacijų tinklus.
Veiksmai transporto infrastruktūros 
sektoriuje jo ekonominiam tvarumui 
padidinti energiją gaminant vietoje iš 
atsinaujinančių šaltinių.

Or. it

Pakeitimas 388
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo programose turi būti nustatytos
dotacijų, kurios gali būti naudojamos 

Išbraukta.
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atitinkamiems veiksmams finansuoti, 
formos.

Or. en

Pakeitimas 389
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gali būti tinkamos finansuoti visos 
įrangos ir infrastruktūros išlaidos, kurias 
paramos gavėjas laiko kapitalo išlaidomis.

4. Gali būti tinkamos finansuoti visos 
įrangos ir infrastruktūros išlaidos, kurias 
paramos gavėjas laiko kapitalo išlaidomis, 
jei tinkamai pagrįsta, kad jos naudojamos 
tik projekto įgyvendinimui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama išvengti bet kokio piktnaudžiavimo priskiriant prie tinkamų finansuoti įrangos ir 
infrastruktūros išlaidas, kurios nėra tiksliai susijusios su projektu ir kurios visa apimtimi turi 
būti naudojamos jo įgyvendinimui.

Pakeitimas 390
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išlaidos, susijusios su aplinkos apsaugos 
srities tyrimais ir atitiktimi Sąjungos 
teisynui, gali būti tinkamos finansuoti.

5. Išlaidos, susijusios su aplinkos apsaugos 
srities tyrimais ir atitiktimi Sąjungos 
teisynui, yra tinkamos finansuoti.

Or. en

Pagrindimas

Poveikio aplinkai vertinimai, kurių reikalaujama pagal direktyvų 85/337 ir 2001/42 
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nuostatas, yra neišvengiami ir privalomi veiksmai, kuriuos būtina atlikti, taigi jie tinkami 
finansuoti.

Pakeitimas 391
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Su žemės pirkimu susijusios išlaidos 
nėra finansavimo reikalavimus 
atitinkančios sąnaudos.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 392
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Su žemės pirkimu susijusios išlaidos 
nėra finansavimo reikalavimus 
atitinkančios sąnaudos.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Esant tokiai nuostatai būtų nepadengiamos galimos išlaidos, susijusios su žemės 
ekspropriacija už priimtiną kainą. Bet tokios išlaidos turėtų būti finansuojamos, todėl siūloma 
6 dalį išbraukti.

Pakeitimas 393
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Su žemės pirkimu susijusios išlaidos 
nėra tinkamos finansuoti išlaidos.

6. Su žemės pirkimu susijusios išlaidos 
nėra tinkamos finansuoti išlaidos, išskyrus 
atvejus, kai projektams skiriamos 
Sanglaudos fondo lėšos ir kai nustatomos 
10 metrų geležinkelio apsaugos zonos.

Or. en

Pakeitimas 394
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Su žemės pirkimu susijusios išlaidos 
nėra tinkamos finansuoti išlaidos.

6. Su žemės pirkimu susijusios išlaidos 
tinkamos finansuoti išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 395
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Su žemės ekspropriacija, atlikta 
siekiant įgyvendinti prioritetinį projektą, 
susijusios išlaidos yra tinkamos 
finansuoti.

Or. es

Pakeitimas 396
Marian-Jean Marinescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pridėtinės vertės mokestis nėra
tinkamos finansuoti išlaidos.

7. Pridėtinės vertės mokestis gali būti
tinkamos finansuoti išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 397
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pridėtinės vertės mokestis nėra tinkamos 
finansuoti išlaidos.

7. Pridėtinės vertės mokestis nėra tinkamos 
finansuoti išlaidos, išskyrus atvejus, kai 
galutinis paramos gavėjas pagal su PVM 
susijusius nacionalinės teisės aktus negali 
jų susigrąžinti.

Or. en

Pakeitimas 398
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pridėtinės vertės mokestis nėra
tinkamos finansuoti išlaidos.

7. Nesusigrąžinamas pridėtinės vertės 
mokestis yra tinkamos finansuoti išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 399
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pridėtinės vertės mokestis nėra
tinkamos finansuoti išlaidos.

7. Pridėtinės vertės mokestis yra tinkamos 
finansuoti išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 400
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pridėtinės vertės mokestis nėra
tinkamos finansuoti išlaidos.

7. Nesusigrąžinamas pridėtinės vertės 
mokestis yra tinkamos finansuoti išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 401
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Europos Parlamentui suteikiama 
galimybė visiškai skaidriai susipažinti su 
visais prašymais skirti dotaciją, taip pat 
Europos Komisijos dokumentais ir 
vertinimais.

Or. es

Pakeitimas 402
Michael Cramer
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasiūlymus gali teikti viena arba kelios 
valstybės narės, tarptautinės organizacijos, 
valstybėse narėse įsteigtos bendrosios 
įmonės arba viešosios ar privačiosios 
įmonės, arba įstaigos.

1. Pasiūlymus gali teikti viena arba kelios 
valstybės narės, tarptautinės organizacijos, 
regionų ir vietos valdžios institucijos,
valstybėse narėse įsteigtos bendrosios 
įmonės arba viešosios ar privačiosios 
įmonės, arba įstaigos.

Or. en

Pakeitimas 403
Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasiūlymus gali teikti viena arba kelios 
valstybės narės, tarptautinės organizacijos, 
valstybėse narėse įsteigtos bendrosios 
įmonės arba viešosios ar privačiosios 
įmonės, arba įstaigos.

1. Pasiūlymus gali teikti viena arba kelios 
valstybės narės, regionų ir vietos valdžios 
institucijos, tarptautinės organizacijos, 
valstybėse narėse įsteigtos bendrosios 
įmonės arba viešosios ar privačiosios 
įmonės, arba įstaigos.

Or. en

Pagrindimas

Miesto ir regiono valdžios institucijos dažnai gali tinkamiausiai pagrįsti savo poziciją dėl 
geresnių jungčių tarp miestų infrastruktūros ir miestų transporto mazgų.

Pakeitimas 404
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jie negali gauti finansavimo pagal šį 
reglamentą, išskyrus atvejus, kai tai 
neišvengiamai būtina konkretaus bendros 
svarbos projekto tikslams pasiekti.

Jie negali gauti finansavimo pagal šį 
reglamentą, išskyrus atvejus, kai tai 
neišvengiamai būtina konkretaus bendros 
svarbos projekto tikslams pasiekti. 
Pavyzdžiui, Komisija sudarė palankias 
sąlygas jūrų greitkelių vystymo 
projektams su trečiosiomis šalimis 
įgyvendinti ES plėtros teritorijoje.

Or. it

Pagrindimas

Jūrų greitkelių projektų su trečiosiomis šalimis įgyvendinimas yra labai svarbus Viduržemio 
jūros pakrantės teritorijai. Šalyse, kurios rengiasi narystei ES, turėtų būti įgyvendinami 
veiksmai jų ekonominės integracijos procesui paskatinti, bendrai finansuojami EITP ir 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonės lėšomis.

Pakeitimas 405
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jie negali gauti finansavimo pagal šį 
reglamentą, išskyrus atvejus, kai tai 
neišvengiamai būtina konkretaus bendros 
svarbos projekto tikslams pasiekti.

Jie negali gauti finansavimo pagal šį 
reglamentą, jei neatsižvelgia į bendrus 
darnaus vystymosi interesus, TEN-T 
reglamento 42 straipsnyje išvardytus ES 
aplinkos apsaugos teisės aktus ir netaiko 
jo tarpvalstybiniu mastu tarpvalstybinių 
projektų atveju.

Or. en

Pakeitimas 406
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Su veiksmu susijusių valstybių narių 
sutikimas turi būti pridėtas prie visų 
dotacijų prašymų, išskyrus 
telekomunikacijų sritį ir transporto sritį, 
susijusią su oro eismo valdymu.

5. Su veiksmu susijusių valstybių narių 
sutikimas turi būti pridėtas prie visų 
dotacijų prašymų, išskyrus 
telekomunikacijų sritį.

Or. en

Pagrindimas

Vis dėlto oro eismo valdymo klausimais su valstybėmis narėmis turėtų būti konsultuojamasi.

Pakeitimas 407
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Daugiametėse ir metinėse darbo 
programose gali būti numatytos 
papildomos pasiūlymų teikimo taisyklės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 408
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Pasiūlymai dėl projektų turėtų būti 
grindžiami socialiniais ir ekonominiais 
argumentais finansavimui gauti, taip pat 
sąnaudų ir naudos analize.

Or. en
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Pagrindimas

Socialinis ir ekonominis vertinimas bei sąnaudų ir naudos analizė reikalingi tam, kad 
surengus konkurencingą konkursą būtų įrodyta, kuris projektas tinkamiausias gauti 
finansavimą, teikia didžiausią papildomą naudą ES ir gali geriausiai prisidėti prie Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės tikslų įgyvendinimo.

Pakeitimas 409
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išskyrus Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] XXX straipsnyje nurodytus 
atvejus, pasiūlymai atrenkami paskelbus 
kvietimą teikti pasiūlymus, remiantis 
17 straipsnyje nurodytomis darbo 
programomis.

1. Išskyrus Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] XXX straipsnyje nurodytus 
atvejus, pasiūlymai atrenkami paskelbus 
kvietimą teikti pasiūlymus, remiantis 
Komisijos įgyvendinimo aktu, priimtu 
pagal 24 straipsnio 2 dalį, pasiūlytu 
kriterijumi.

Or. en

Pakeitimas 410
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba)(iii) technologinės inovacijos: 
veiksmai, skirti mažinti visų rūšių 
transporto išmetamą anglies dioksido 
kiekį, įskaitant alternatyvių varymo 
sistemų diegimą; Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 50 % 
tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en
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Pakeitimas 411
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

i) geležinkelių ir vidaus vandenų bei 
sausumos kelių tinklų srityje valstybių 
narių, kurių teritorijoje nėra geležinkelių 
tinklo, atveju arba valstybių narių, 
kuriose yra izoliuotas tinklas, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės], atveju
Sąjungos finansinės paramos suma negali 
viršyti 20 % tinkamų finansuoti išlaidų; 
finansavimo norma gali būti padidinta iki 
30 % veiksmams, kuriais siekiama 
pašalinti kliūtis; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 40 % veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybinėmis 
atkarpomis;

Or. en

Pakeitimas 412
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis, įskaitant 
uostus ir uostų jungtis iš pakrantės su 
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atokesne krašto teritorija;

Or. en

Pakeitimas 413
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

i) geležinkeliams, keliams ir vidaus 
vandens keliams; Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

Or. en

Pakeitimas 414
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
srityje Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 20 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų; 
finansavimo norma gali būti padidinta iki 
30 % veiksmams, kuriais siekiama 
pašalinti kliūtis; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 40 % veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybinėmis 
atkarpomis;

i) geležinkeliams, vidaus vandens keliams
bei jūrų greitkeliams; Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 20 % 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
sąnaudų; finansavimo norma gali būti 
padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

Or. pt
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Pakeitimas 415
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 %
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 50 %
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinių atkarpų trūkumas yra pagrindinė kliūtis kuriant bendrą ir vientisą Europos 
transporto erdvę.

Pakeitimas 416
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

i) geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
srityje Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 20 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų;  
finansavimo norma gali būti padidinta iki 
30 % veiksmams, kuriais siekiama 
pašalinti kliūtis ir sumažinti krovininio 
geležinkelių transporto keliamą triukšmą, 
modifikuojant esamus riedmenis;
finansavimo norma gali būti padidinta iki 
40 % veiksmams, susijusiems su 
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tarpvalstybinėmis atkarpomis;

Or. en

Pagrindimas

Krovininio geležinkelių transporto tvarumo gerinimas mažinant triukšmą, kylantį dėl 
netinkamų riedmenų, yra pagrindinis veiksnys siekiant padidinti geležinkelių transporto dalį 
transporto rinkoje ir pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
transporto ekonomikos, kaip reikalaujama 2011 m. Transporto baltojoje knygoje.

Pakeitimas 417
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

i) geležinkelių ir vidaus vandenų bei 
sausumos kelių tinklų srityje valstybių 
narių, kurių teritorijoje nėra geležinkelių 
tinklo, atveju arba valstybių narių, 
kuriose yra izoliuotas tinklas, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. XXX/2012 
[TEN-T gairės] 3 straipsnio qq punkte, ir 
kuriose nėra tolimojo susisiekimo 
krovininio geležinkelių transporto, atveju
Sąjungos finansinės paramos suma negali 
viršyti 20 % tinkamų finansuoti išlaidų; 
finansavimo norma gali būti padidinta iki 
30 % veiksmams, kuriais siekiama 
pašalinti kliūtis; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 40 % veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybinėmis 
atkarpomis, ir veiksmams, kuriais 
siekiama padidinti geležinkelių sąveiką;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sudaromos sąlygos skirti EITP finansavimą Šiaurės Airijos kelių tinklui, 
užtikrinant, kad Šiaurės Airija nepraras galimybių gauti EITP lėšų dėl to, kad neturi 
krovininio geležinkelių transporto tinklo. Kadangi atstumai nuo Šiaurės Airijos uostų iki 
daugumos gyvenamų vietovių palyginti nedideli, geležinkeliai nėra ekonomiškai perspektyvi 
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alternatyva krovinių vežimui keliais.  Tam, kad investicijos būtų pagrįstos, vertinant krovinių 
vežimo geležinkeliais veiklos poreikį turėtų būti užtikrinta, kad ši veikla bus ilgalaikė ir 
pagrįsta ūkiskaita.

Pakeitimas 418
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 %
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

i) geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
srityje Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 20 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų; 
finansavimo norma gali būti padidinta iki 
30 % veiksmams, kuriais siekiama 
pašalinti kliūtis;  finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 85 % veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybinėmis 
atkarpomis, kurių buvo atsisakyta arba 
kurios buvo išardytos po Antrojo 
pasaulinio karo. veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti ir gerinti geležinkelio 
jungtis su pramoninėmis zonomis ir 
vietovėmis, Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 50 %;

Or. en

Pakeitimas 419
Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 

i) geležinkelių ir vidaus vandenų bei 
sausumos kelių tinklų srityje valstybių 
narių, kurių teritorijoje nėra geležinkelių 
tinklo, atveju arba valstybių narių, 
kuriose yra izoliuotas tinklas, kaip 
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siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] 
3 straipsnio qq punkte, ir kuriose nėra 
tolimojo susisiekimo krovininio 
geležinkelių transporto, atveju – 20 %
tinkamų finansuoti išlaidų; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 30 % 
veiksmams, kuriais siekiama pašalinti 
kliūtis; finansavimo norma gali būti 
padidinta iki 40 % veiksmams, susijusiems 
su tarpvalstybinėmis atkarpomis, ir 
veiksmams, kuriais siekiama padidinti 
geležinkelių sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 420
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 %
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 50 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 60 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 70 %
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 80 % 
veiksmams, kuriais siekiama padidinti 
geležinkelių sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 421
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

i) geležinkeliams: Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis, ir 
veiksmams, kuriais siekiama padidinti 
geležinkelių sąveiką;

Or. en

Pagrindimas

Nustatant bendro finansavimo normas darbams, vidaus vandenų keliams neturėtų būti 
taikomos tos pačios sąlygos, kaip geležinkeliams. Vidaus vandenų kelių viešojo finansavimo 
poreikiai yra mažiau svarbūs, nei geležinkelių sektoriaus, todėl geležinkelių bendro 
finansavimo normos gali būti šiek tiek padidintos. Sąveika labai svarbi tinkamam vidaus 
rinkos veikimui, ypač geležinkelių sektoriuje. Todėl reikėtų nustatyti tokį bendro finansavimo 
lygį, kuris skatintų įgyvendinti veiksmus, kuriais stiprinama sąveika.

Pakeitimas 422
Vilja Savisaar-Toomast

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 %
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

i) geležinkeliams ir vidaus vandens keliams 
bei jūrų greitkeliams;  Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 30 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 40 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 50 %
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

Or. en
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Pakeitimas 423
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
srityje Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 20 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų; 
finansavimo norma gali būti padidinta iki 
30 % veiksmams, kuriais siekiama 
pašalinti kliūtis; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 40 % veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybinėmis 
atkarpomis;

i) geležinkelių ir vidaus vandens kelių bei 
automobilių kelių srityje Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų; finansavimo norma 
gali būti padidinta iki 30 % veiksmams, 
kuriais siekiama pašalinti kliūtis; 
finansavimo norma gali būti padidinta iki 
40 % veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

Or. de

Pagrindimas

Ateityje plėtojant įvairias transporto rūšis į jas reikia žiūrėti kaip į daugiarūšio transporto 
priemones, viena kitą papildančias savo stipriosiomis pusėmis, o ne kaip į vieną su kita 
konkuruojančias. Siekiant užtikrinti daugiarūšio transporto požiūrį, ES lėšų reikia numatyti ir 
automobilių kelių tiesimui.

Pakeitimas 424
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) vidaus vandens keliams; Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
30 % tinkamų finansuoti išlaidų; 
finansavimo norma gali būti padidinta iki 
40 % veiksmams, kuriais siekiama 
pašalinti kliūtis, ir veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybinėmis 
atkarpomis;

Or. en
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Pagrindimas

Nustatant bendro finansavimo normas darbams, vidaus vandenų keliams neturėtų būti 
taikomos tos pačios sąlygos, kaip geležinkeliams. Vidaus vandenų kelių viešojo finansavimo
poreikiai yra mažiau svarbūs, nei geležinkelių sektoriaus, todėl geležinkelių bendro 
finansavimo normos gali būti šiek tiek padidintos.

Pakeitimas 425
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų.

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, taikant paramos priemones, 
skirtas visų transporto rūšių naujų 
technologijų ir inovacijų plėtojimui, uostų 
bei įvairiarūšio transporto platformų plėtrai 
ir veiksmams, kuriais remiamos visų 
transporto rūšių naujos technologijos ir 
inovacijos, Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų.

Or. ro

Pakeitimas 426
Michael Gahler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 proc. finansavimo reikalavimus 
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transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 proc. finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų;

atitinkančių sąnaudų. Veiksmams, kuriais 
siekiama mažinti krovininio geležinkelių 
transporto keliamą triukšmą, modifikuojant 
esamus riedmenis, Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 25 proc.
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
sąnaudų;

Or. de

Pakeitimas 427
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais remiamos 
visų transporto rūšių naujos technologijos 
ir inovacijos, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir jūrų ir vidaus vandenų uostų 
bei įvairiarūšio transporto platformų plėtrai 
Sąjungos finansinės paramos suma negali 
viršyti 20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Projektai, kuriais siekiama novatoriškais metodais sumažinti transporto išorinį poveikį, turėtų 
apimti visų rūšių transportą, jei įrodyta tikra papildoma nauda Europai.

Pakeitimas 428
Peter van Dalen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 20 
% tinkamų finansuoti išlaidų;

ii) sausumos transporto jungtims iki vidaus 
vandenų uostų, jūrų uostų ir oro uostų, 
veiksmams, kuriais siekiama plėtoti naujas 
technologijas, padedančias kurti darnųjį 
transportą ir mažinti visų rūšių transporto 
išorės sąnaudas, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 20 
% tinkamų finansuoti išlaidų;

Or. nl

Pakeitimas 429
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų, 
taip pat uostų bei įvairiarūšio transporto 
platformų plėtrai Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 430
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, taip pat uostų bei įvairiarūšio 
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mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 431
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
(įskaitant kelių, geležinkelių ir vidaus 
vandenų jungtis), jūros greitkelių kūrimui
ir uostų bei įvairiarūšio transporto 
platformų plėtrai Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 30 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Jūrų uostai yra vienas iš svarbiausių kertinių naujosios TEN-T programos akmenų. Sausumos 
transporto jungtims iki šių uostų (įskaitant kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų jungtis) turi 
būti galima skirti tam tikro dydžio Europos finansinę paramą. Kelių jungtys neturėtų būti 
pamirštos, nes jos yra labai svarbios užtikrinant susisiekimą.

Pakeitimas 432
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
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ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

ir oro uostų, taip pat uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su nuostata, pagal kurią parama esamų riedmenų modifikavimui 
gali siekti 30 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Pakeitimas 433
Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų, 
veiksmams, kuriais siekiama mažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, modifikuojant esamus riedmenis, 
ir uostų bei geležinkelio terminalų plėtrai 
Sąjungos finansinės paramos suma negali 
viršyti 20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

TEN-T bendru finansavimu turėtų būti remiama tik labiausiai aplinką tausojančių transporto 
rūšių plėtra.

Pakeitimas 434
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
30 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 435
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 proc. finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų;

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, imantis su 
infrastruktūra susijusių priemonių ir 
modifikuojant esamus riedmenis, ir jūrų ir 
vidaus uostų bei įvairiarūšio transporto 
platformų plėtrai Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 20 proc. 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
sąnaudų;

Or. de

Pagrindimas

Sumažinus geležinkelių transporto skleidžiamą triukšmą bus pasiektas piliečių pritarimas, o 
tai yra sėkmingo transeuropinių transporto tinklų įgyvendinimo pagrindas. Šis pakeitimas turi 
būti suprantamas atsižvelgiant į 2 pakeitimą.

Pakeitimas 436
Zigmantas Balčytis
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) neigiamo tranzitinio geležinkelių ir 
kelių transporto poveikio miestų zonose 
mažinimui.

Or. en

Pakeitimas 437
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) veiksmams, kuriais remiamos 
tarpvalstybinės kelių atkarpos – 30 % 
tinkamų finansuoti išlaidų;

Or. en

Pagrindimas

Ribotas bendras kelių infrastruktūros finansavimas atitinka ES transporto politiką (vidaus 
rinkos veikimas), todėl turėtų būti numatytas. Visų pirma paprastai nepakankamai 
finansuojamos tarpvalstybinės kelių atkarpos, nors jų dažnai trūksta. Didesnis bendras 
finansavimas bus tinkama paskata siekiant spręsti su tokiomis atkarpomis susijusias 
problemas pirmumo tvarka.

Pakeitimas 438
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) veiksmams, kuriais remiamos 
tarpvalstybinės kelių atkarpos – iki 
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30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

Or. sl

Pagrindimas

Tam tikri kelių infrastruktūros bendro finansavimo reikalavimai yra suderinti su ES 
transporto politika (dėl vidaus rinkos veikimo). Daugeliu atvejų tai lėšos, skirtos 
tarpvalstybinių kelių ruožams, kurių trūksta, nepaisant to, kad daugeliu atvejų kaip tik ten ir 
atsiranda kliūtys. Didesnis bendras finansavimas taps esmine paskata modernizuoti ir 
atnaujinti tokius kelių ruožus.

Pakeitimas 439
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) veiksmams, kuriais remiamos 
tarpvalstybinės kelių atkarpos – 10 % 
tinkamų finansuoti išlaidų;

Or. en

Pakeitimas 440
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) veiksmams, kuriais remiamos 
tarpvalstybinės kelių atkarpos – 10 % 
tinkamų finansuoti išlaidų;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sudaromos sąlygos skirti EITP finansavimą veiksmams, kuriais remiamos 
TEN-T kelių tinklo tarpvalstybinės atkarpos. Šiaurės Airija yra vienintelis Jungtinės 
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Karalystės regionas, turintis sausumos sieną su kita valstybe nare. Tarpvalstybinių kelių 
atkarpų Šiaurės Airijoje plėtra suteiks ES papildomos naudos, nes dviejose valstybėse narėse 
bus pagerinta vidaus rinkos prieiga.

Pakeitimas 441
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) veiksmams, kuriais siekiama suteikti 
galimybę be kliūčių naudotis transporto 
infrastruktūra neįgaliems keleiviams ir 
riboto judumo asmenims, pvz., judantiems 
invalido vežimėliais, naudojantiems 
vaikštynes, keliaujantiems su dviračiais ir 
sunkiu bagažu, bendro finansavimo 
normos gali būti papildomai padidintos iki 
20 procentinių punktų;

Or. en

Pakeitimas 442
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) veiksmams, kuriais siekiama išvengti 
geležinkelių transporto skleidžiamo 
triukšmo ir sumažinti jo poveikį 
modifikuojant esamus riedmenis, taip pat 
padidinti geležinkelio pervažų saugą arba 
pakeisti jas tiltais ar geležinkelio 
sankasomis, Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. en
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Pagrindimas

Kad būtų galima pasiekti ES tikslus sumažinti krovininio geležinkelių transporto skleidžiamą 
triukšmą, ypatingą dėmesį reikėtų skirti priemonėms, skirtoms infrastruktūrai ir riedmenims, 
kuriomis siekiama išvengti triukšmo arba jį sumažinti. Pranešėjų nuomone, itin svarbu 
atsižvelgti į geležinkelių transporto triukšmo poveikį tankiai gyvenamuose regionuose.

Pakeitimas 443
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) veiksmams, kuriais remiamos visų 
transporto rūšių naujos technologijos ir 
inovacijos, įskaitant alternatyvių degalų ir 
technologijų infrastruktūrą, Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 444
Alejo Vidal-Quadras, Judith A. Merkies, Lambert van Nistelrooij, Jim Higgins, 
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) veiksmams, kuriais remiamos visų 
transporto rūšių naujos technologijos ir 
inovacijos, Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 50 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. en
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Pakeitimas 445
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) siekiant užkirsti kelią konkurencijos 
su kelių transportu iškraipymams 
geležinkelių transporto nenaudai, 
veiksmams, kuriais siekiama išvengti 
geležinkelių transporto skleidžiamo 
triukšmo modifikuojant esamus 
riedmenis, gali būti skiriama Sąjungos 
finansinė parama, kurios suma neviršija 
30% tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 446
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) veiksmams, kuriais siekiama mažinti 
visų rūšių transporto išmetamą anglies 
dioksido kiekį pereinant prie naujoviškų 
mažo anglies dioksido kiekio ir energijos 
vartojimo atžvilgiu efektyvių transporto 
technologijų, taip pat diegti alternatyvias 
varomąsias sistemas ir kurti atitinkamą 
infrastruktūrą, kad būtų sudarytos sąlygos 
tokiam perėjimui, Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 20 % 
tinkamų finansuoti išlaidų; jei reikia, 
finansavimo normos gali būti padidintos 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis ir ES 
bendro intereso atvejais;

Or. en
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Pagrindimas

Nors veiksmai, kuriais siekiama kurti alternatyvių degalų infrastruktūrą, aiškiai atitinka 
kriterijus ir laikomi prioritetu pagal TEN-T programą ir (arba) EITP, dotacijų skirti būtų 
negalima, jei alternatyvių degalų infrastruktūra nebūtų įtraukta į dabartinį pasiūlymą dėl 
EITP.

Pakeitimas 447
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) veiksmams, kuriais skatinamos visoms 
transporto rūšims skirtos naujos 
technologijos ir naujovės, kuriomis 
prisidedama prie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimo, 
Sąjungos finansinės paramos suma negali 
viršyti 20 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų.

Or. de

Pagrindimas

Naujoms technologijoms ir naujovėms dažnai taikomi didesni patekimo į rinką suvaržymai 
negu jau įsitvirtinusioms technologijoms, todėl jos turėtų būti remtinos.

Pakeitimas 448
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iib) sausumos transporto jungtims iki oro 
uostų ir veiksmams, kuriais siekiama 
sumažinti geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą modifikuojant esamus 
riedmenis, Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
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finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 449
Jelko Kacin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) veiksmams, kuriais remiamos 
tarpvalstybinės kelių atkarpos – 30 % 
tinkamų finansuoti išlaidų;

Or. en

Pakeitimas 450
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kelių projektams, kuriais siekiama 
pašalinti kliūtis TEN-T, Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
10 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 451
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) dotacijų naujiems lokomotyvams 
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įsigyti kartu su išmoka už atidavimą į 
metalo laužą atveju
i) dyzeliniams arba hibridiniams 
lokomotyvams, jei jų išmetamas teršalų 
kiekis žymiai mažesnis palyginti su 
atiduotų į metalo laužą dyzelinių arba 
hibridinių lokomotyvų, finansavimo 
norma negali viršyti 10 % tinkamų 
finansuoti išlaidų naujam lokomotyvui.
ii) elektriniams lokomotyvams, jei jie 
žymiai palengvina tarpvalstybinės veiklos 
vykdymą palyginti su atiduotais į metalo 
laužą lokomotyvais, finansavimo norma 
negali viršyti 20 % tinkamų finansuoti 
išlaidų naujam lokomotyvui.

Or. en

Pagrindimas

Išmokos už atidavimą į metalo laužą (jau taikomos kai kurių ES 27 valstybių narių 
automobilių pramonėje) prisidėjo prie geležinkelių transporto ekologiškumo didinimo, taip 
pat nenutrūkstamo tarpvalstybinio eismo gerinimo naudojant sąveikius lokomotyvus.

Pakeitimas 452
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS) Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 50 % 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
sąnaudų;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 453
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS) Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 50 % 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
sąnaudų;

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS) ir upių informacijos 
paslaugoms (UIP) Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 50 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; 

Or. ro

Pakeitimas 454
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS) Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 50 % tinkamų 
finansuoti išlaidų;

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS), įskaitant geležinkelių 
riedmenų ir geležinkelio kelio įrangą,
Sąjungos finansinės paramos suma negali 
viršyti 50 % tinkamų finansuoti išlaidų;

Or. en

Pagrindimas

Būtinas patikslinimas.

Pakeitimas 455
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS) Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 50 % tinkamų 

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS) ir veiksmams, kuriais 
siekiama sumažinti geležinkelių 



AM\912706LT.doc 63/128 PE496.338v01-00

LT

finansuoti išlaidų; transporto keliamą triukšmą 
modifikuojant esamus riedmenis,
Sąjungos finansinės paramos suma negali 
viršyti 50 % tinkamų finansuoti išlaidų;

Or. en

Pagrindimas

Siekdama įtikinti gyventojus dėl krovininio geležinkelių transporto tinkamumo, padidinti 
nedidelį triukšmą keliančių traukinių sąveiką ir taupyti lėšas atsisakant brangių triukšmo 
mažinimo priemonių diegimo į infrastruktūrą, ES turėtų skatinti modifikuoti esamus 
riedmenis.

Pakeitimas 456
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS); Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 50 % tinkamų 
finansuoti išlaidų;

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS) ir upių informacijos 
sistemoms; Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 50 % tinkamų 
finansuoti išlaidų;

Or. en

Pakeitimas 457
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) veiksmams, kuriais remiamas jūrų 
greitkelių kūrimas, Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 30 % 
tinkamų finansuoti išlaidų;

Or. en
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Pakeitimas 458
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) eismo valdymo sistemoms, krovinių 
vežimo paslaugoms, saugioms aikštelėms 
pagrindiniame kelių transporto tinkle, taip 
pat jūrų greitkelių plėtros rėmimo 
veiksmams Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

ii) eismo valdymo sistemoms (išskyrus 
ERTMS), krovinių vežimo paslaugoms, 
saugioms aikštelėms pagrindiniame kelių 
transporto tinkle, taip pat jūrų greitkelių 
plėtros rėmimo veiksmams Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 459
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) eismo valdymo sistemoms, krovinių 
vežimo paslaugoms, saugioms aikštelėms 
pagrindiniame kelių transporto tinkle, taip 
pat jūrų greitkelių plėtros rėmimo 
veiksmams Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

ii) eismo valdymo sistemoms, krovinių 
vežimo paslaugoms, taip pat jūrų greitkelių 
plėtros rėmimo veiksmams Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 460
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) eismo valdymo sistemoms, krovinių 
vežimo paslaugoms, saugioms aikštelėms 
pagrindiniame kelių transporto tinkle, taip 
pat jūrų greitkelių plėtros rėmimo 
veiksmams Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

ii) eismo valdymo sistemoms, krovinių 
vežimo paslaugoms, saugioms aikštelėms 
pagrindiniame kelių transporto tinkle 
Sąjungos finansinės paramos suma negali 
viršyti 20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 461
Christine De Veyrac

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) eismo valdymo sistemoms, krovinių 
vežimo paslaugoms, saugioms aikštelėms 
pagrindiniame kelių transporto tinkle, taip 
pat jūrų greitkelių plėtros rėmimo 
veiksmams Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

ii) kelių eismo valdymo sistemoms (ITS), 
krovinių vežimo paslaugoms, saugioms 
aikštelėms pagrindiniame kelių transporto 
tinkle, taip pat jūrų greitkelių plėtros 
rėmimo ir SESAR antžeminės 
infrastruktūros diegimo veiksmams 
Sąjungos finansinės paramos suma negali 
viršyti 20 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų

Or. fr

Pagrindimas

Rinkos finansavimą norintys gauti dalyviai dažnai yra nelygiaverčiai. Todėl reikėtų, kad 
Sąjungos finansinės paramos konkursas apimtų ir SESAR diegimą, o ne tik antžeminių
sudedamųjų dalių plėtrą.

Pakeitimas 462
Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) eismo valdymo sistemoms, krovinių
vežimo paslaugoms, saugioms aikštelėms 
pagrindiniame kelių transporto tinkle, taip 
pat jūrų greitkelių plėtros rėmimo 
veiksmams Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

ii) eismo valdymo sistemoms, kombinuoto 
transporto paslaugoms, saugioms 
aikštelėms pagrindiniame kelių transporto 
tinkle, taip pat jūrų greitkelių plėtros 
rėmimo veiksmams Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

TEN-T bendru finansavimu turėtų būti remiama tik labiausiai aplinką tausojančių transporto 
rūšių plėtra.

Pakeitimas 463
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) eismo valdymo sistemoms, krovinių 
vežimo paslaugoms, saugioms aikštelėms 
pagrindiniame kelių transporto tinkle, taip 
pat jūrų greitkelių plėtros rėmimo 
veiksmams Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

ii) kelių eismo valdymo sistemoms (PTS), 
krovinių vežimo paslaugoms ir saugioms 
aikštelėms pagrindiniame kelių transporto 
tinkle Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 20 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 464
Vilja Savisaar-Toomast, Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) eismo valdymo sistemoms, krovinių 
vežimo paslaugoms, saugioms aikštelėms 
pagrindiniame kelių transporto tinkle, taip 
pat jūrų greitkelių plėtros rėmimo 
veiksmams Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

ii) eismo valdymo sistemoms, įskaitant, 
sausumoje ir laivuose esančių UIP, 
VTMIS ir SESAR komponentų diegimą, 
krovinių vežimo paslaugoms, saugioms 
aikštelėms pagrindiniame kelių transporto 
tinkle, taip pat jūrų greitkelių plėtros 
rėmimo veiksmams Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 30 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 465
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) eismo valdymo sistemoms, krovinių 
vežimo paslaugoms, saugioms aikštelėms 
pagrindiniame kelių transporto tinkle, taip 
pat jūrų greitkelių plėtros rėmimo 
veiksmams Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

ii) eismo ir logistikos valdymo sistemoms, 
daugiarūšio transporto platformoms, 
krovinių vežimo paslaugoms, saugioms 
aikštelėms pagrindiniame kelių transporto 
tinkle, taip pat jūrų greitkelių plėtros 
rėmimo veiksmams Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 466
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) veiksmams, kuriais remiamas jūrų 
greitkelių kūrimas, Sąjungos finansinės 
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paramos suma negali viršyti 30 % 
tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 467
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) veiksmams, kuriais remiamos naujos 
visų transporto rūšių technologijos ir 
inovacijos, Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 468
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto ii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iib) veiksmams, kuriais remiamas SESAR 
infrastruktūros diegimas, Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
30 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 469
Sabine Wils

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

a) Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 50 % tinkamų finansuoti 
tyrimų ir (arba) darbų išlaidų;

a) Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 50 % tinkamų finansuoti 
tyrimų ir 30 % tinkamų finansuoti darbų 
išlaidų;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti taikomas tas pats skirstymas kaip transporto sektoriuje.

Pakeitimas 470
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 50 % tinkamų finansuoti 
tyrimų ir (arba) darbų išlaidų;

a) dotacijų tyrimams atveju Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
50 % tinkamų finansuoti išlaidų;

Or. en

Pakeitimas 471
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 50 % tyrimų ir (arba) darbų
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
sąnaudų;

a) Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 50 % tyrimams ir (arba) 
darbams skirtų finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų;

Or. pt
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Pakeitimas 472
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendro finansavimo normos gali būti 
padidintos ne daugiau kaip iki 80 %
veiksmams, kuriais, remiantis Reglamento 
(ES) Nr. XXXX/2012 [Energetikos 
infrastruktūros gairės] 15 straipsnio 
2 dalies a punkte nurodytais įrodymais, 
regiono arba Sąjungos lygmeniu 
užtikrinamas didelis tiekimo saugumas, 
didinamas Sąjungos solidarumas arba kurie 
susiję su itin naujoviškais sprendimais.

b) bendro finansavimo normos gali būti 
padidintos ne daugiau kaip iki 50 %
veiksmams, kuriais, remiantis Reglamento 
(ES) Nr. XXXX/2012 [Energetikos 
infrastruktūros gairės] 15 straipsnio 
2 dalies a punkte nurodytais įrodymais, 
regiono arba Sąjungos lygmeniu 
užtikrinamas didelis tiekimo saugumas, 
didinamas Sąjungos solidarumas, 
remiamas energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių darnus vystymas ir tiekimo 
infrastruktūros diegimas arba kurie susiję 
su itin naujoviškais sprendimais.

Or. en

Pagrindimas

Energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių sektoriaus darnus vystymas turi vykti kartu 
užtikrinant aukšto lygio energijos tiekimo saugumą.

Pakeitimas 473
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendro finansavimo normos gali būti 
padidintos ne daugiau kaip iki 80 % 
veiksmams, kuriais, remiantis Reglamento 
(ES) Nr. XXXX/2012 [Energetikos 
infrastruktūros gairės] 15 straipsnio 
2 dalies a punkte nurodytais įrodymais, 

b) dotacijų darbams atveju jokia Sąjungos 
finansinė pagalba teikiama tik šiems 
projektams:
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regiono arba Sąjungos lygmeniu 
užtikrinamas didelis tiekimo saugumas, 
didinamas Sąjungos solidarumas arba 
kurie susiję su itin naujoviškais 
sprendimais.

– bendro intereso projektams, kurie 
priskiriami Reglamento (ES) Nr. 
XXXX/2012 [Energetikos infrastruktūros 
gairės] II priedo 1 punkto a–d 
papunkčiuose nurodytoms kategorijoms ir 
yra skirti Kiprui, Maltai ir Baltijos šalims; 
ir
– energijos vartojimo efektyvumo, 
atsinaujinančiosios energijos ir 
pažangiųjų elektros tinklų (perdavimo ir 
paskirstymo lygiu) projektams,
projektams, kuriems Sąjungos bendro 
finansavimo normos gali būti padidintos 
iki 80 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 474
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendro finansavimo normos gali būti 
padidintos ne daugiau kaip iki 80 %
veiksmams, kuriais, remiantis Reglamento 
(ES) Nr. XXXX/2012 [Energetikos 
infrastruktūros gairės] 15 straipsnio 
2 dalies a punkte nurodytais įrodymais, 
regiono arba Sąjungos lygmeniu 
užtikrinamas didelis tiekimo saugumas, 
didinamas Sąjungos solidarumas arba
kurie susiję su itin naujoviškais 
sprendimais.

b) bendro finansavimo normos gali būti 
padidintos iki 70 % veiksmams, kuriais, 
remiantis Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [Transeuropinės 
energetikos infrastruktūros gairės] 
15 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
įrodymais, regiono arba Sąjungos lygmeniu 
užtikrinamas didelis tiekimo saugumas, 
prisidedama prie darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo arba kurie susiję su itin 
naujoviškais sprendimais.

Or. pt
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Pakeitimas 475
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) plačiajuosčio ryšio tinklų srities 
veiksmams Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 50 % tinkamų 
finansuoti išlaidų;

a) plačiajuosčio ryšio tinklų srities 
veiksmams Sąjungos finansinės paramos 
suma yra proporcinga ir pagrįsta 
atsižvelgiant į išimtinumo laikotarpį, 
skirtą valdyti ir teikti paslaugas per tinklą 
bendrai investuojančiam privačiam 
subjektui; apskritai reikalavimas dėl 
tarpusavio jungčių ir vietos linijų 
atsiejimo turėtų būti privalomas visais 
atvejais nuo tinklo statybos nutraukimo 
dienos, jei Sąjungos finansinė parama 
arba kitas finansavimas viešosiomis 
lėšomis viršija 50 % visų tinkamų 
finansuoti projekto išlaidų;

Or. en

Pakeitimas 476
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pirmiau nurodytos bendro finansavimo 
normos gali būti padidintos iki 
10 procentinių punktų veiksmams, kuriais 
užtikrinama sektorių sinergija, siekiama 
klimato kaitos švelninimo tikslų, didinamas 
atsparumas klimato kaitos poveikiui arba 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas. Ši padidinimo norma 
neturėtų būti taikoma 11 straipsnyje 
nurodytoms bendro finansavimo normoms.

5. Pirmiau nurodytos bendro finansavimo 
normos gali būti padidintos iki 
10 procentinių punktų veiksmams, kuriais 
užtikrinama sektorių sinergija, siekiama 
klimato kaitos švelninimo tikslų, didinamas 
atsparumas klimato kaitos poveikiui,
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas arba, plačiajuosčio ryšio 
atveju, įgyvendinami plačiajuosčio ryšio 
diegimo kaimo vietovėse projektai. Ši 
padidinimo norma neturėtų būti taikoma 
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11 straipsnyje nurodytoms bendro 
finansavimo normoms.

Or. en

Pakeitimas 477
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pirmiau nurodytos bendro finansavimo 
normos gali būti padidintos iki 
10 procentinių punktų veiksmams, kuriais 
užtikrinama sektorių sinergija, siekiama 
klimato kaitos švelninimo tikslų, didinamas 
atsparumas klimato kaitos poveikiui arba 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas. Ši padidinimo norma 
neturėtų būti taikoma 11 straipsnyje 
nurodytoms bendro finansavimo normoms.

5. Pirmiau nurodytos bendro finansavimo 
normos gali būti padidintos iki 10 
procentinių punktų veiksmams, kuriais 
užtikrinama sektorių sinergija, siekiama 
klimato kaitos švelninimo tikslų, didinamas 
atsparumas klimato kaitos poveikiui arba 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas ir atvejams, kai, laikantis 
SESV 335 ir 375 straipsnių, investuojama 
į gamtinių trūkumų turinčias sritis, pvz., 
atokiausius regionus. Ši padidinimo 
norma neturėtų būti taikoma 11 straipsnyje 
nurodytoms bendro finansavimo normoms.

Or. pt

Pagrindimas

Atrinkus bendros svarbos projektą atokiausiuose regionuose, šie regionai turėtų galėti 
pasinaudoti šia didesne finansavimo norma dėl savo išskirtinių ypatybių, kaip nurodyta SESV 
355 ir 349 straipsniuose.

Pakeitimas 478
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pirmiau nurodytos bendro finansavimo 5. Pirmiau nurodytos bendro finansavimo 
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normos gali būti padidintos iki 
10 procentinių punktų veiksmams, kuriais 
užtikrinama sektorių sinergija, siekiama
klimato kaitos švelninimo tikslų, didinamas 
atsparumas klimato kaitos poveikiui arba 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas. Ši padidinimo norma 
neturėtų būti taikoma 11 straipsnyje 
nurodytoms bendro finansavimo normoms.

normos gali būti padidintos iki 
10 procentinių punktų veiksmams, kuriais 
užtikrinama sektorių sinergija, parodomas 
išmatuojamas indėlis įgyvendinant 
klimato kaitos švelninimo tikslus, 
didinamas atsparumas klimato kaitos 
poveikiui arba mažinamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas, palyginti su 
1990 m. lygiais. Ne vėliau kaip iki 2013 m. 
rugpjūčio 1 d. Komisija parengia šių 
padidintų bendro finansavimo normų 
vertinimo metodiką ir tinkamumo 
kriterijus. Ši padidinimo norma neturėtų 
būti taikoma 11 straipsnyje nurodytoms 
bendro finansavimo normoms.

Or. en

Pakeitimas 479
Ádám Kósa, Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pirmiau nurodytos bendro finansavimo 
normos gali būti padidintos iki 
10 procentinių punktų veiksmams, kuriais 
užtikrinama sektorių sinergija, siekiama 
klimato kaitos švelninimo tikslų, 
didinamas atsparumas klimato kaitos 
poveikiui arba mažinamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimas. Ši 
padidinimo norma neturėtų būti taikoma 
11 straipsnyje nurodytoms bendro 
finansavimo normoms.

5. Pirmiau nurodytos bendro finansavimo 
normos gali būti padidintos iki 
10 procentinių punktų, palyginti su 2–
4 dalyse numatytais procentiniais 
dydžiais, šiems veiksmams:

Or. en

Pakeitimas 480
Mario Pirillo, António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pirmiau nurodytos bendro finansavimo 
normos gali būti padidintos iki 
10 procentinių punktų veiksmams, kuriais 
užtikrinama sektorių sinergija, siekiama
klimato kaitos švelninimo tikslų, didinamas 
atsparumas klimato kaitos poveikiui arba 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas. Ši padidinimo norma 
neturėtų būti taikoma 11 straipsnyje 
nurodytoms bendro finansavimo normoms.

5. Bendro finansavimo normos gali būti 
padidintos iki 10 procentinių punktų, 
palyginti su 2–4 dalyse numatytais 
procentiniais dydžiais, šiems veiksmams:

a) visiems veiksmams, kuriais užtikrinama 
bent dviejų sektorių, kuriems skirta EITP 
(transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų), sinergija. Sąjungos 
finansinės paramos suma gaunama iš 5 
straipsnio 1 dalyje numatytų sektoriams 
skirtų paketų, proporcingai kiekvieno 
sektoriaus dalyvavimui veiksme;
b) visiems veiksmams, kuriais padedama 
siekti klimato kaitos švelninimo tikslų,
didinamas atsparumas klimato kaitos 
poveikiui arba mažinamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas.
Ši padidinimo norma neturėtų būti taikoma 
11 straipsnyje nurodytoms bendro 
finansavimo normoms.

Or. it

Pakeitimas 481
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija 17 straipsnyje nurodytose 
metinėse ir daugiametėse programose 
siūlo šiame straipsnyje nustatytų bendro 
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finansavimo normų suteikimo kriterijus.

Or. pt

Pakeitimas 482
Ádám Kósa, Erik Bánki

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. bet kokie veiksmai, skirti užtikrinti 
prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, 
asmenims su judėjimo negalia ir 
neįgaliems keleiviams.

Or. en

Pakeitimas 483
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pasirinktiems veiksmams teiktinos 
finansinės paramos suma bus
moduliuojama pagal kiekvieno projekto 
sąnaudų ir naudos analizę, biudžeto išteklių 
prieinamumą ir poreikį kuo labiau didinti 
ES finansavimo sverto efektą.

6. Pasirinktiems veiksmams teiktinos 
finansinės paramos suma gali būti
moduliuojama pagal kiekvieno projekto 
sąnaudų ir naudos analizę, biudžeto išteklių 
prieinamumą ir poreikį kuo labiau didinti 
ES finansavimo sverto efektą.

Or. en

Pakeitimas 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Specialūs kvietimai, susiję su lėšomis, 
pervedamomis iš Sanglaudos fondo 
transporto srityje
1. Dėl 10 000 000 000 EUR sumos, 
pervedamos iš Sanglaudos fondo 
[Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomos išleisti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis 
tinklas kuriamas tik teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą turinčiose 
valstybėse narėse.
2. Pagal šį reglamentą transporto 
sektoriui taikytinos taisyklės taikomos 
tokiems specialiems kvietimams. Skelbiant 
tokius kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą.
3. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, 
10 000 000 000 EUR sumai, pervedamai 
iš Sanglaudos fondo [Reglamento XXX 
XX straipsnis] ir numatomai išleisti
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
finansavimą iš Sanglaudos fondo, 
taikomos tokios maksimalios finansavimo 
normos, kokios taikomos Reglamento 
(ES) Nr. XXX/2012 [Reglamentas, kuriuo 
nustatomos Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio 
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių 
veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas 
(EB) Nr. 1083/2006] 22 straipsnyje ir 
110 straipsnio 3 dalyje nurodytam 
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Sanglaudos fondui, o lėšos skiriamos 
šiems veiksmams:
a) dotacijoms tyrimams;
b) dotacijų darbams atveju:
bi) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams;
bii) veiksmams, kuriais remiamos 
tarpvalstybinės kelių atkarpos;
biii) sausumos transporto jungtims iki 
uostų ir oro uostų, įvairiarūšio transporto 
platformų ir uostų plėtrai;
c) dotacijų eismo valdymo sistemoms ir 
paslaugoms atveju:
ci) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS);
cii) eismo valdymo sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 485
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl 10 000 000 000 EUR sumos, 
pervedamos iš Sanglaudos fondo 
[Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomos išleisti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis 
tinklas kuriamas tik teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą turinčiose valstybėse 
narėse.

1. Dėl 10 000 000 000 EUR sumos, 
pervedamos iš Sanglaudos fondo 
[Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomos išleisti tik valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis 
tinklas kuriamas tik teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą turinčiose valstybėse 
narėse.

Or. en
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Pakeitimas 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl 10 000 000 000 EUR sumos, 
pervedamos iš Sanglaudos fondo 
[Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomos išleisti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis 
tinklas kuriamas tik teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą turinčiose valstybėse 
narėse.

1. Dėl 10 000 000 000 EUR sumos, 
pervedamos iš Sanglaudos fondo 
[Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomos išleisti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, Komisija pasiūlo 
finansinius paketus, skirtus teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą turinčioms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 487
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl 10 000 000 000 EUR sumos, 
pervedamos iš Sanglaudos fondo 
[Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomos išleisti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis 
tinklas kuriamas tik teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą turinčiose valstybėse 
narėse.

1. Dėl 10 000 000 000 EUR sumos, 
pervedamos iš Sanglaudos fondo 
[Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomos išleisti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis 
tinklas (ir ypač pagrindinio tinklo 
koridoriai) kuriamas tik teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą turinčiose 
valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į visam pagrindiniam tinklui skirtus ribotus finansinius išteklius ir planuojamą 
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pagrindinio tinklo įgyvendinimo datą (2030 m.), iš Sanglaudos fondo pervedama 
10 mlrd. EUR suma išleidžiama pagrindinių koridorių projektų įgyvendinimui valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti finansavimą iš Sanglaudos fondo, nes šie koridoriai yra 
svarbiausias prioritetas.

Pakeitimas 488
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl 10 000 000 000 EUR sumos, 
pervedamos iš Sanglaudos fondo 
[Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomos išleisti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis 
tinklas kuriamas tik teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą turinčiose valstybėse 
narėse.

1. Dėl 10 000 000 000 EUR sumos, 
pervedamos iš Sanglaudos fondo 
[Reglamento XXXX XX straipsnis] ir 
numatomos išleisti, remiantis nacionalinių 
asignavimų paskirstymu, valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis ir 
visuotinis tinklas kuriamas tik teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą turinčiose 
valstybėse narėse.

Or. ro

Pakeitimas 489
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą.

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams.

Or. lv
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Pakeitimas 490
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą.

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, projektai atrenkami tvirtai 
laikantis nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą skyrimo tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 491
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, didžiausias įmanomas
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal
Sanglaudos fondo sistemą.

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, prioritetas teikiamas 
projektams, kuriais paisoma kiekvienos 
valstybės narės asignavimų pervedimų iš 
Sanglaudos fondo.

Or. en

Pakeitimas 492
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą.

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Iki 2016 m. 
gruodžio 31 d. tinkamų finansuoti 
projektų atranka paisoma nacionalinių 
asignavimų pagal Sanglaudos fondo 
sistemą. Nuo 2017 m. sausio 1 d. Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
įgyvendinimui pervestos lėšos, kurios 
nebuvo skirtos transporto infrastruktūros 
projektui, prieinamos visoms valstybėms 
narėms, turinčioms teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą transporto 
infrastruktūros projektams pagal šį 
reglamentą, kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė.

Or. en

Pakeitimas 493
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą transporto 
sektoriui taikytinos taisyklės taikomos 
tokiems specialiems kvietimams. Skelbiant 
tokius kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą.

2. Skelbiant tokias finansavimo normas, 
didžiausias įmanomas prioritetas teikiamas 
projektams, kuriais paisoma nacionalinių 
asignavimų pagal Sanglaudos fondo 
sistemą. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas sunkumams, su kuriais kai 
kurios valstybės narės gali susidurti dėl 
projektų inžinerijos ir geografinės 
pusiausvyros plėtodamos projektus.

Or. en

Pakeitimas 494
Roberts Zīle
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą.

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams.

Skelbiant tokius kvietimus, iki 2016 m. 
gruodžio 31 d. tinkamų finansuoti 
projektų atranka griežtai paisoma
nacionalinių asignavimų pagal Sanglaudos 
fondo sistemą.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
įgyvendinimui pervestos lėšos, kurios 
nebuvo skirtos transporto infrastruktūros 
projektams tam tikrose valstybėse narėse 
pagal joms nustatytą finansavimo normą, 
tampa prieinamos visoms valstybėms 
narėms, turinčioms teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą transporto 
infrastruktūros projektams. Šie projektai 
atrenkami pagal pirmumo principą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikrą pažangą plėtojant pagrindinį tinklą, ypač pagrindinio tinklo 
koridorius, tarp valstybių narių tam tikru mastu išlaikoma konkurencija ir skirstant 
10 mlrd. EUR sumą iš Sanglaudos fondo. Nuo pat pradžių asignavimai aiškiai atitinka 
nacionalinius asignavimus iš Sanglaudos fondo. Vis dėlto po vidurio laikotarpio peržiūros 
nepanaudoti ištekliai tampa prieinami visoms sanglaudos politiką vykdančioms valstybėms 
narėms.

Pakeitimas 495
Michael Cramer
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, 
10 000 000 000 EUR sumai, pervedamai iš 
Sanglaudos fondo [Reglamento XXX XX 
straipsnis] ir numatomai išleisti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, taikomos tokios 
maksimalios finansavimo normos, kokios 
taikomos Reglamento (ES) Nr. XXX/2012 
[Reglamentas, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas 
(EB)Nr. 1083/2006] 22 straipsnyje ir 
110 straipsnio 3 dalyje nurodytam 
Sanglaudos fondui, o lėšos skiriamos šiems 
veiksmams:

3. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, 
10 000 000 000 EUR sumai, pervedamai iš 
Sanglaudos fondo [Reglamento XXX XX 
straipsnis] ir numatomai išleisti tik
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
finansavimą iš Sanglaudos fondo, taikomos 
tokios maksimalios finansavimo normos, 
kokios taikomos Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [Reglamentas, kuriuo 
nustatomos Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio 
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių 
veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos 
ir Europos regioninės plėtros fondui, 
Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir 
panaikinamas Reglamentas (EB)Nr. 
1083/2006] 22 straipsnyje ir 110 straipsnio 
3 dalyje nurodytam Sanglaudos fondui, o 
lėšos skiriamos šiems veiksmams:

Or. en

Pakeitimas 496
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, 
10 000 000 000 EUR sumai, pervedamai iš 
Sanglaudos fondo [Reglamento XXX XX 
straipsnis] ir numatomai išleisti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, taikomos tokios 
maksimalios finansavimo normos, kokios 

3. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, 
10 000 000 000 EUR sumai, pervedamai iš 
Sanglaudos fondo [Reglamento XXX XX 
straipsnis] ir numatomai išleisti, remiantis 
nacionalinių asignavimų paskirstymu,
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
finansavimą iš Sanglaudos fondo, taikomos 
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taikomos Reglamento (ES) Nr. XXX/2012 
[Reglamentas, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas 
(EB)Nr. 1083/2006] 22 straipsnyje ir 
110 straipsnio 3 dalyje nurodytam 
Sanglaudos fondui, o lėšos skiriamos šiems 
veiksmams:

tokios maksimalios finansavimo normos, 
kokios taikomos Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [Reglamentas, kuriuo
nustatomos Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio 
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių 
veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos 
ir Europos regioninės plėtros fondui, 
Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir 
panaikinamas Reglamentas (EB)Nr. 
1083/2006] 22 straipsnyje ir 110 straipsnio 
3 dalyje nurodytam Sanglaudos fondui, o 
lėšos skiriamos šiems veiksmams:

Or. ro

Pakeitimas 497
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant remti į Sanglaudos fondo 
finansavimą teisę turinčias valstybes 
nares, kurios gali susidurti su 
problemomis kurdamos pakankamai 
išvystytus, kokybiškus ir Europai 
naudingus projektus, išskirtinis dėmesys 
skiriamas pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę atliekamiems programos 
rėmimo veiksmams, kurių paskirtis –
stiprinti institucinius gebėjimus ir didinti 
su šio reglamento pirmame priede 
nurodytų projektų rengimu ir 
įgyvendinimu susijusių viešojo 
administravimo institucijų bei viešųjų 
paslaugų veiksmingumą. Siekdama 
užtikrinti didžiausią įmanomą pervestų 
lėšų įsisavinimą visose valstybėse narėse, 
turinčiose teisę į Sanglaudos fondo 
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finansavimą, Komisija rengia papildomus 
kvietimus.

Or. en

Pakeitimas 498
Roberts Zīle, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. [10 000 000 000 EUR], pervedami iš 
Sanglaudos fondo, neįskaitomi į [...]¹ % 
BVP pagal didžiausios kainų ribos 
nustatymo metodiką, taikomą valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą.
_____________________
¹ Svarstomas susitarimas dėl daugiametės 
finansinės programos 2014–2020 m. 
laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

Lėšos iš Sanglaudos fondo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę neįskaičiuojamos į 
2,5 % BVP (arba kitą didžiausią sumą, kuri bus nustatyta bendro susitarimo dėl DFP 
parengimo metu). Tai labai svarbu siekiant išvengti situacijų, kai visas projektas sustabdomas 
ir nevykdomas iš vietos, nes viena iš dalyvaujančiųjų valstybių narių pasiekė viršutinę 
sanglaudos lėšų asignavimų ribą.

Pakeitimas 499
Michael Cramer, Karim Zéribi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Parama iš Sanglaudos fondo, 
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skiriama Europai naudingiems tvaraus 
transporto infrastruktūros projektams, 
nurodytiems Reglamento ..... / 2013/EB, 
kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė (EITP), 
priede, teikiama pagal Sanglaudos fondo 
reglamentą, taip pat pagal Reglamentą ..... 
/ 2013/EB dėl Sąjungos transeuropinio 
transporto tinklo plėtros gairių (TEN-T). 

Or. en

Pakeitimas 500
Michael Cramer, Karim Zéribi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisija kasmet siūlo sprendimą dėl 
projektų, bendrai finansuojamų iš 
Sanglaudos fondo ir apibrėžtų pagal 
EITP ir TEN-T reglamentus, atrankos, 
dėl kurio sprendimą priima Europos 
Parlamentas ir Taryba. Komisija yra 
atsakinga už šių priimtų projektų valdymą 
ir įgyvendinimą laikantis EITP ir TEN-T 
reglamentų. 

Or. en

Pakeitimas 501
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams;

i) geležinkeliams ir vidaus vandens keliams 
bei jūrų greitkeliams;

Or. pt
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Pakeitimas 502
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams;

i) keliams, geležinkeliams ir vidaus 
vandens keliams;

Or. en

Pakeitimas 503
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams;

i) geležinkeliams ir tvariems laivybai 
tinkamiems vidaus vandens keliams;

Or. en

Pakeitimas 504
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) veiksmams, kuriais remiamos 
tarpvalstybinės kelių atkarpos;

ii) veiksmams, kuriais remiamos 
tarpvalstybinės kelių atkarpos, TEN-T 
pagrindinis tinklas, o valstybių narių, 
neturinčių geležinkelių tinklų, atveju –
TEN-T kelių tinklas;

Or. en
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Pakeitimas 505
Michael Cramer, Karim Zéribi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) veiksmams, kuriais remiamos 
tarpvalstybinės kelių atkarpos;

ii)  veiksmams, kuriais remiamos 
tarpvalstybinės geležinkelių atkarpos, 
daugiausia dėmesio skiriant 
tarpvalstybinėms atkarpoms, kurių buvo 
atsisakyta arba kurios buvo išardytos po 
Antrojo pasaulinio karo;

Or. en

Pakeitimas 506
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) veiksmams, kuriais remiamas jūrų 
greitkelių kūrimas;

Or. pt

Pakeitimas 507
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, įvairiarūšio transporto 
platformų ir uostų plėtrai;

iii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, įvairiarūšio transporto 
platformų, įskaitant automatinius vėžės
pločio keitimo įrenginius, ir uostų plėtrai;
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Or. en

Pakeitimas 508
Michael Cramer, Karim Zéribi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, įvairiarūšio transporto 
platformų ir uostų plėtrai;

iii) sausumos transporto jungtims iki uostų, 
įvairiarūšio transporto platformų, 
pramoninių šalutinių kelių ir uostų plėtrai, 
taip pat sujungimo taškams, daugiausia 
dėmesio skiriant geležinkelių jungtims;

Or. en

Pakeitimas 509
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) veiksmams, kuriais siekiama mažinti 
neigiamą tranzitinio geležinkelių ir kelių 
transporto poveikį miestų zonose.

Or. en

Pakeitimas 510
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) veiksmams, kuriais siekiama 
sumažinti geležinkelių transporto keliamą 
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triukšmą, be kita ko, modifikuojant 
esamus riedmenis, siekiant užtikrinti 
veiksmingą TEN-T tinklo naudojimą, 
laikantis triukšmo lygiui taikomų 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 511
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) veiksmams, kuriais siekiama 
sumažinti geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, be kita ko, modifikuojant 
esamus riedmenis, siekiant užtikrinti 
veiksmingą TEN-T tinklo naudojimą, 
laikantis triukšmo lygiui taikomų 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 512
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS);

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS); upių informacijos 
paslaugoms (angl. RIS) ir laivų eismo 
stebėsenos ir informacijos sistemoms 
(angl. VTMIS);

Or. en
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Pakeitimas 513
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) eismo valdymo sistemoms. ii) eismo valdymo sistemoms, išskyrus 
ERTMS.

Or. en

Pakeitimas 514
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies c punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) krovininio geležinkelių transporto 
keliamo triukšmo sumažinimui jo 
susidarymo vietoje.

Or. en

Pakeitimas 515
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, 
Komisija atšaukia finansinę paramą, 
suteiktą veiksmams, nepradėtiems per 
metus nuo paramos teikimo sąlygose 
nustatytos veiksmo pradžios dienos.

1. Išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, 
Komisija atšaukia finansinę paramą, 
suteiktą veiksmams, nepradėtiems per 
dvejus metus nuo paramos teikimo 
sąlygose nustatytos veiksmo pradžios 
dienos.

Or. en
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Pakeitimas 516
Franck Proust

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu įgyvendinant veiksmą padarytas
Sąjungos teisės aktų pažeidimas;

a) jeigu įgyvendinant veiksmą projekto 
vykdytojai ir naudos gavėjai padarė
Sąjungos teisės aktų pažeidimą, ypač 
darbo, socialinės ir aplinkosaugos teisės 
srityse;

Or. fr

Pakeitimas 517
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įvertinus projekto pažangą, visų pirma 
jeigu smarkiai vėluojama įgyvendinti 
veiksmą.

c) įvertinus projekto pažangą, visų pirma 
jeigu smarkiai ir nepagrįstai vėluojama 
įgyvendinti veiksmą.

Or. fr

Pakeitimas 518
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali prašyti grąžinti suteiktą 
finansinę paramą, jeigu veiksmas, kuriam 
suteikta finansinė parama, nebaigtas 
įgyvendinti per dvejus metus nuo paramos 

Išbraukta.
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teikimo sąlygose nustatytos užbaigimo 
dienos.

Or. nl

Pakeitimas 519
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali prašyti grąžinti suteiktą 
finansinę paramą, jeigu veiksmas, kuriam 
suteikta finansinė parama, nebaigtas 
įgyvendinti per dvejus metus nuo paramos 
teikimo sąlygose nustatytos užbaigimo 
dienos.

3. Komisija gali prašyti grąžinti suteiktą 
finansinę paramą, jeigu veiksmas, kuriam 
suteikta finansinė parama, nebaigtas 
įgyvendinti per ketverius metus nuo 
paramos teikimo sąlygose nustatytos 
užbaigimo dienos.

Or. it

Pagrindimas

Rekomenduotina palikti dabartiniame TEN finansavimo reglamente Nr. 680/2007 nustatytą 
ketverių metų terminą.

Pakeitimas 520
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija gali pareikalauti grąžinti 
suteiktą finansinę paramą, jei ES bendrai 
finansuojama infrastruktūra 
nenaudojama, jos atsisakoma arba ji 
panaikinama.

Or. en
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Pakeitimas 521
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jei veiksmas, palyginti su numatytu 
tvarkaraščiu, atidedamas daugiau kaip 
vieneriems metams, pvz., tais atvejais, kai 
valstybės narės negali užtikrinti 
pakankamo finansavimo dėl finansų 
krizės poveikio, Komisija gali taikyti 
moratoriumą ir įvertinti galimybę 
tobulinti turimą infrastruktūrą, kaip 
spartesnę galimą alternatyvą;

Or. en

Pakeitimas 522
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama kurį nors iš šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų 
sprendimų, Komisija ištiria atitinkamą 
atvejį ir informuoja atitinkamus paramos 
gavėjus, kad jie per nustatytą terminą 
galėtų pateikti savo pastabas.

4. Prieš priimdama kurį nors iš šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų 
sprendimų, Komisija ištiria atitinkamą 
atvejį ir informuoja atitinkamus paramos 
gavėjus, kad jie per nustatytą terminą 
galėtų pateikti savo pastabas. Komisija 
informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą apie visus sprendimus, priimtus 
dėl 17 straipsnyje nurodytų metinių 
programų patvirtinimo.

Or. en

Pakeitimas 523
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
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 524
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 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 
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įvykdymo, sutarties pagrindas turėtų būti 
nustatomas sąžiningai ir atsižvelgiant į 
riziką; šis principas turėtų būti taikomas 
neatsižvelgiant į nacionalinius ar 
tarptautinius standartus.

Or. de

Pakeitimas 525
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gali būti naudojamos tokios finansinės 
priemonės:

3. Jeigu valstybė narė arba ūkio subjektas 
pateikdami projektą to aiškiai reikalauja, 
kaip nurodyta 9 straipsnyje, gali būti 
naudojamos tokios finansinės priemonės:

Or. en

Pagrindimas

Minėtos finansinės priemonės turi būti aiškiai nurodytos ir įtrauktos į projekto finansinės 
programos projektą, kurį pasiūlė atitinkama valstybė narė arba turintis tam teisę juridinis 
asmuo.

Pakeitimas 526
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. (c) finansinės priemonės, kuriomis 
siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 
privačioms investicijoms, skirtoms 
pažangių technologijų diegimui ir 
susijusioms su didesne investicijų rizika.

Or. en
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Pakeitimas 527
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paskolos ir (arba) garantijos, pasitelkus 
rizikos pasidalijimo priemones, taip pat 
projekto obligacijų, kurias savo lėšomis 
išleidžia finansų įstaiga, skatinimo 
mechanizmas, Sąjungai prisidedant prie 
lėšų suteikimo ir (arba) kapitalo 
paskirstymo;

b) paskolos ir (arba) garantijos, pasitelkus 
rizikos pasidalijimo priemones, taip pat, 
inter alia, projekto obligacijų, kurias savo 
lėšomis išleidžia finansų įstaiga, skatinimo 
mechanizmas, Sąjungai prisidedant prie 
lėšų suteikimo ir (arba) kapitalo 
paskirstymo;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškiai nurodyti, kad kredito vertės padidinimas išleidžiant projektų obligacijas yra 
viena iš galimų priemonių.

Pakeitimas 528
Dieter-Lebrecht Koch

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) konkrečios finansinės priemonės, 
kuriomis skatinamos privačios investicijos 
įdiegiant naujas inovatyvias 
technologijas, kurios susijusios su didesne 
investavimo rizika;

Or. de

Pakeitimas 529
Jim Higgins
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visos kitos finansinės priemonės. c) specialios finansinės priemonės, skirtos 
palengvinti privačiojo sektoriaus 
investicijas į infrastruktūros projektus, 
kuriais diegiamos naujos technologijos ir 
naujovės, sudarančios palankesnes 
sąlygas pagerinti transporto rūšių 
ekologinį tvarumą, ir kurie susiję su 
didesne investicijų rizika.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomos naujos finansinės priemonės, siekiant palengvinti investicijas į infrastruktūrą. Ypač 
su finansavimo problemomis susiduriama novatoriškų ir naujųjų technologijų atveju, kol jos 
tampa populiarios. Todėl specialios priemonės bus pagrindinis dalykas padedant užtikrinti 
pakankamą naujų technologijų finansavimą, t. y. siekiant jį padidinti ir, parengiant pelno ir 
nuostolio ataskaitas, naudotis kapitalu per įprastinius finansavimo mechanizmus.

Pakeitimas 530
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visos kitos finansinės priemonės. c) specialios finansinės priemonės, skirtos 
palengvinti privačiojo sektoriaus 
investicijas į infrastruktūros projektus, 
kuriais diegiamos naujos technologijos ir 
naujovės, sudarančios palankesnes 
sąlygas pagerinti transporto rūšių 
ekologinį tvarumą, ir kurie susiję su 
didesne investicijų rizika.

Or. en
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Pakeitimas 531
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies c punktas a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) specialios finansinės priemonės, 
skirtos palengvinti privačiojo sektoriaus 
investicijas į infrastruktūros projektus, 
kuriais diegiamos naujos technologijos ir 
naujovės, sudarančios palankesnes 
sąlygas pagerinti transporto rūšių 
ekologinį tvarumą, ir kurie susiję su 
didesne investicijų rizika.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomos naujos finansinės priemonės, siekiant palengvinti investicijas į infrastruktūrą. Ypač 
su finansavimo problemomis susiduriama novatoriškų ir naujųjų technologijų atveju, kol jos 
tampa populiarios. Esamomis priemonėmis (pvz., LGTT) nesugebama paremti naujoviškų 
projektų dėl didesnio rizikos lygio ir problemų, susijusių su dotacijų panaudojimu ir (arba) 
naudotojų mokesčių prognozavimu.

Pakeitimas 532
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
eiliškumo principu ir jais turi būti siekiama 
diversifikavimo pagal sektorius, kaip 
numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir laipsniško
geografinio diversifikavimo tarp valstybių 
narių.

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
eiliškumo principu ir jais turi būti siekiama 
diversifikavimo pagal sektorius, kaip 
numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir 
geografinio diversifikavimo tarp valstybių 
narių.

Or. en
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Pakeitimas 533
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
eiliškumo principu ir jais turi būti siekiama 
diversifikavimo pagal sektorius, kaip 
numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir laipsniško
geografinio diversifikavimo tarp valstybių 
narių.

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
eiliškumo principu ir jais turi būti siekiama 
diversifikavimo pagal sektorius, kaip 
numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir 
geografinio diversifikavimo tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių ir regionų.

Or. pt

Pagrindimas

Siekiant sektorių ir geografinio diversifikavimo turėtų būti atsižvelgta į Sąjungos regionų bei 
valstybių narių poreikius.

Pakeitimas 534
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
eiliškumo principu ir jais turi būti 
siekiama diversifikavimo pagal sektorius, 
kaip numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir 
laipsniško geografinio diversifikavimo tarp 
valstybių narių.

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
diversifikavimo pagal sektorius ir 
teritorijas principu, kaip numatyta 3 ir 
4 straipsniuose, ir laipsniško geografinio 
diversifikavimo tarp valstybių narių.

Or. ro

Pakeitimas 535
Philip Bradbourn
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
eiliškumo principu ir jais turi būti
siekiama diversifikavimo pagal sektorius, 
kaip numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir 
laipsniško geografinio diversifikavimo tarp 
valstybių narių.

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis siekiama diversifikavimo 
pagal sektorius, kaip numatyta 3 ir 
4 straipsniuose, ir laipsniško geografinio 
diversifikavimo tarp valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingi tinkamesni projektų atrankos kriterijai.

Pakeitimas 536
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
eiliškumo principu ir jais turi būti 
siekiama diversifikavimo pagal sektorius, 
kaip numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir 
laipsniško geografinio diversifikavimo tarp 
valstybių narių.

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
tinkamumo principu ir jais turi būti 
siekiama diversifikavimo pagal sektorius, 
kaip numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir 
laipsniško geografinio diversifikavimo tarp 
valstybių narių.

Or. en

Pakeitimas 537
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
eiliškumo principu ir jais turi būti 
siekiama diversifikavimo pagal sektorius, 
kaip numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir 
laipsniško geografinio diversifikavimo tarp 
valstybių narių.

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, ir jais turi būti siekiama 
diversifikavimo pagal sektorius, kaip 
numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir laipsniško 
geografinio diversifikavimo tarp valstybių 
narių..

Or. en

Pakeitimas 538
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
eiliškumo principu ir jais turi būti 
siekiama diversifikavimo pagal sektorius, 
kaip numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir
laipsniško geografinio diversifikavimo tarp 
valstybių narių.

Veiksmai, tinkami finansuoti finansinėmis 
priemonėmis pagal šio reglamento 
17 straipsnį, kuriais siekiama 
diversifikavimo pagal sektorius ir
geografinio diversifikavimo tarp valstybių 
narių ir kurie atitinka šiuos kriterijus:

a) – atitikti strategijos „Europa 2020“ 
tikslus;
b) – teikti papildomą europinę naudą;
c) – neiškreipti konkurencijos vidaus 
rinkoje;
d) – daryti sverto poveikį Sąjungos 
paramai.

Or. pt

Pakeitimas 539
Philip Bradbourn
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansinėmis priemonėmis siekiama
išsaugoti Sąjungos biudžeto teikiamų lėšų 
vertę. Jos gali duoti priimtiną grąžą kitų 
partnerių ar investuotojų tikslams 
pasiekti.

3. Finansinėmis priemonėmis siekiama 
išsaugoti Sąjungos biudžeto teikiamų lėšų 
vertę. Jos gali duoti priimtiną grąžą 
nesukeldamos pavojaus pagal šį 
reglamentą finansuojamų veiksmų 
įgyvendinimui arba įsipareigojimų 
įtraukimui į ES biudžetą.

Or. en

Pakeitimas 540
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansinėmis priemonėmis siekiama 
išsaugoti Sąjungos biudžeto teikiamų lėšų 
vertę. Jos gali duoti priimtiną grąžą kitų 
partnerių ar investuotojų tikslams 
pasiekti.

3. Finansinėmis priemonėmis siekiama 
išsaugoti Sąjungos biudžeto teikiamų lėšų 
vertę.

Or. en

Pakeitimas 541
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Finansinės priemonės gali būti 
derinamos su dotacijomis, 
finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, taip 
pat ir pagal šį reglamentą.

4. Finansinės priemonės gali būti 
derinamos su dotacijomis, 
finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, taip 
pat ir pagal šį reglamentą, ir laikantis III 
skyriaus reikalavimų. Dotacijų, teikiamų 
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pagal šį straipsnį, suma neviršija 15 % 
asignavimų, skirtų kiekvienam sektoriui 
pagal 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, 
dalies.

Or. en

Pakeitimas 542
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Finansinės priemonės gali būti 
derinamos su dotacijomis, 
finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, taip 
pat ir pagal šį reglamentą.

4. Finansinės priemonės gali būti 
derinamos su dotacijomis, 
finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, taip 
pat ir pagal šį reglamentą, jeigu tokių 
dotacijų reikia, kad projektas būtų 
įgyvendintas.

Or. pt

Pakeitimas 543
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Darbo programose gali būti nustatytos 
papildomos sąlygos, atsižvelgiant į 
konkrečius sektorių poreikius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 544
Marian-Jean Marinescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija tvirtina daugiametes ir metines 
darbo programas kiekvienam sektoriui. 
Komisija taip pat gali patvirtinti 
daugiametes ir metines darbo programas, 
apimančias daugiau negu vieną sektorių. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
24 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

1. Pasibaigus kvietimo teikti paraiškas 
pagal 10 ir 11 straipsnius terminui, 
Komisija tvirtina daugiametes ir metines 
darbo programas kiekvienam sektoriui. 
Komisija taip pat gali patvirtinti 
daugiametes ir metines darbo programas, 
apimančias daugiau negu vieną sektorių. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
24 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 545
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija tvirtina daugiametes ir metines 
darbo programas kiekvienam sektoriui. 
Komisija taip pat gali patvirtinti 
daugiametes ir metines darbo programas, 
apimančias daugiau negu vieną sektorių. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
24 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

1. Komisija tvirtina daugiametes ir metines 
darbo programas kiekvienam sektoriui. 
Komisija taip pat gali patvirtinti 
daugiametes ir metines darbo programas, 
apimančias daugiau negu vieną sektorių. 
Šie deleguotieji aktai priimami pagal šio 
reglamento 5 straipsnyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti EP tikrinimo teisę, daugiametės ir metinės darbo programos turėtų būti 
priimamos deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 546
Sabine Wils
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Daugiametė darbo programa 
persvarstoma bent laikotarpio viduryje. 
Prireikus Komisija daugiametę darbo 
programą pataiso įgyvendinimo aktu. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
24 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

2. Daugiametė darbo programa 
persvarstoma bent laikotarpio viduryje. 
Prireikus Komisija daugiametę darbo 
programą pataiso įgyvendinimo aktu. Šie 
deleguotieji aktai priimami pagal šio 
reglamento 25 straipsnyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti EP tikrinimo teisę, daugiametės ir metinės darbo programos turėtų būti 
priimamos deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 547
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto srities daugiametės darbo 
programos tvirtinamos bendros svarbos 
projektams, išvardytiems šio reglamento 
priedo I dalyje.

Transporto srities daugiametė darbo 
programa tvirtinama bendros svarbos 
projektams, išvardytiems šio reglamento 
priedo I dalyje.

Or. en

Pakeitimas 548
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto srities daugiametės darbo 
programos tvirtinamos bendros svarbos 
projektams, išvardytiems šio reglamento 
priedo I dalyje.

Transporto srities daugiametės darbo 
programos, kuriose lėšų, skirtų mažiau 
taršių transporto rūšių plėtojimui, 
procentinė dalis siekia ne mažiau kaip 
85 % viso transportui skirto biudžeto,
tvirtinamos bendros svarbos projektams, 
išvardytiems šio reglamento priedo I 
dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas išaiškinimas, kad nuostatos būtų suderintos su ES įsipareigojimais, kaip nurodyta 
Transporto baltojoje knygoje, kad iki 2020 m. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis, palyginti su 1990 m., būtų sumažintas 60 %.

Pakeitimas 549
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto srities daugiametės darbo 
programos tvirtinamos bendros svarbos 
projektams, išvardytiems šio reglamento 
priedo I dalyje.

Transporto srities daugiametės darbo 
programos, kuriose lėšų, skirtų mažiau 
taršių transporto rūšių plėtojimui, 
procentinė dalis siekia ne mažiau kaip 
85 % viso transportui skirto biudžeto,
tvirtinamos bendros svarbos projektams, 
išvardytiems šio reglamento priedo I 
dalyje.

Or. en

Pagrindimas

ES yra įsipareigojusi iki 2020 m. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti 
su 1990 m., sumažinti 60 %. Tai taip pat vienas iš pagrindinių 2011 m. Baltojoje knygoje 
numatytų tikslų, kuris turėtų atsispindėti EITP.



AM\912706LT.doc 109/128 PE496.338v01-00

LT

Pakeitimas 550
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto srities daugiametės darbo 
programos tvirtinamos bendros svarbos 
projektams, išvardytiems šio reglamento 
priedo I dalyje.

Transporto srities daugiametė darbo 
programa tvirtinama šiems projektams:

– bendros svarbos projektams, 
išvardytiems šio reglamento priedo I 
dalyje;

– bendros svarbos projektams, kuriais 
palengvinamas pagrindinio tinklo ir 
koridorių kūrimas.

Or. nl

Pagrindimas

Pagrindinio tinklo koridoriai yra labai svarbūs naujajam TEN-T tinklui. Vis dėlto taip pat turi 
būti galimybė skirti Europos fondų paramą projektams, kurie neaprašyti I priede; savaime
suprantama, tokie projektai turi remti pagrindinio tinko arba jo koridorių kūrimą.

Pakeitimas 551
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinio paketo dydis yra 80–85 % 5 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų 
biudžeto išteklių.

Finansinio paketo dydis yra 55 %
5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų 
biudžeto išteklių.

Or. en

Pakeitimas 552
Andrzej Grzyb
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinio paketo dydis yra 80–85 % 5 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų 
biudžeto išteklių.

Finansinio paketo dydis yra 50–55 %
5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų 
biudžeto išteklių.

Or. en

Pakeitimas 553
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedo I dalyje išsamiai išdėstyti projektai 
nėra privalomi valstybėms narėms 
priimant su programavimu susijusius 
sprendimus. Teisė priimti sprendimą 
įgyvendinti šiuos projektus tenka 
valstybėms narėms ir priklausys nuo jų 
galimybių teikti viešąjį finansavimą ir nuo 
jų socialinio bei ekonominio 
gyvybingumo, vadovaujantis Reglamento 
(ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] 
7 straipsnio nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas užtikrina, kad valstybės narės neprivalo įgyvendinti projektų, kurie pateikti iš 
anksto sudarytame I priedo projektų sąraše, jei paaiškėja, kad jie nėra ekonomiškai 
perspektyvūs. Daugelis šių projektų vis dar yra planavimo stadijoje, todėl šis pakeitimas 
suteikia galimybę valstybėms narėms juos įgyvendinant atsižvelgti į viešojo finansavimo 
pajėgumus.

Pakeitimas 554
António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Energetikos ir telekomunikacijų srities 
daugiametėse darbo programose 
numatomos bendro intereso projektų 
strateginės kryptys ir gali būti įtraukti 
konkretūs bendros svarbos projektai.

4. Energetikos ir telekomunikacijų srities 
daugiametėse darbo programose 
numatomos bendro intereso projektų 
strateginės kryptys.

Or. pt

Pakeitimas 555
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų sričių sektorinės metinės 
darbo programos tvirtinamos į daugiametę 
programą neįtrauktiems bendros svarbos 
projektams.

5. Transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų sričių sektorinės metinės 
darbo programos tvirtinamos į daugiametę 
programą neįtrauktiems bendros svarbos 
projektams, kartu atsižvelgiant į tai, kad 
transporto sektoriuje lėšų, skirtų mažiau 
taršių transporto rūšių plėtojimui, 
procentinė dalis turėtų siekti ne mažiau 
kaip 85 %.

Or. en

Pagrindimas

Metinėse darbo programose verta nuosekliai išlaikyti tą pačią nuostatą, t. y. skirti tokią pačią 
lėšų procentinę dalį transporto sektoriuje mažiau taršių transporto rūšių plėtojimui, kokia 
numatyta ir daugiametėje darbo programoje.

Pakeitimas 556
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija kasmet skelbia rezultatų 
suvestinę, kurioje apibūdinama visų 
bendro intereso projektų, įtrauktų į EITP, 
įgyvendinimo pažanga.

Or. en

Pakeitimas 557
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Laikydamasi šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytos tvarkos, Komisija, rengdama 
daugiametes ir sektorines metines darbo 
programas, atrankos ir skyrimo kriterijus 
nustato laikydamasi tikslų ir prioritetų, 
nustatytų:

6. Laikydamasi šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytos tvarkos, Komisija, rengdama 
daugiametes ir sektorines metines darbo 
programas, atrankos ir skyrimo kriterijus 
nustato laikydamasi tikslų ir prioritetų, 
nustatytų šio reglamento 3 ir 
4 straipsniuose, ir:

Or. en

Pakeitimas 558
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Laikydamasi šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytos tvarkos, Komisija, rengdama 
daugiametes ir sektorines metines darbo 
programas, atrankos ir skyrimo kriterijus 
nustato laikydamasi tikslų ir prioritetų, 

6. Laikydamasi šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytos tvarkos, Komisija, rengdama 
daugiametes ir sektorines metines darbo 
programas, atrankos ir skyrimo kriterijus 
nustato laikydamasi tikslų ir prioritetų, 
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nustatytų: nustatytų šio reglamento 3 ir 
4 straipsniuose ir Reglamente (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės], 
Reglamente (ES) Nr. XXXX/2012 
[Transeuropinės energetikos 
infrastruktūros gairės] arba Reglamente 
(ES) Nr. XXXX/2012 [INFSO gairės].
Atsižvelgiama į šiuos veiksmus:

a) veiksmų parengtumo lygį projekto 
rengimo ir kūrimo etapais ir siūlomo 
įgyvendinimo perspektyvumą;
b) Sąjungos paramos sverto poveikį 
viešosioms ir privačiosioms investicijoms 
ir bendrajai rinkai;
c) būtinybę įveikti konkrečias finansines 
kliūtis ir rinkos finansavimo trūkumą, 
susijusius su projekto pobūdžiu ar skuba;
d) sąnaudas ir naudą, įskaitant 
ekonominį, socialinį, šiltnamio dujų 
ir (arba) kitokį poveikį ir prieigą;
e) tarpvalstybinį aspektą ir galimybę 
sumažinti arba panaikinti valstybių narių 
izoliaciją bet kuriame sektoriuje.

Or. pt

Pakeitimas 559
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) transporto srityje – Reglamente (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės];

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 560
António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) energetikos srityje – Reglamente (ES) 
Nr. XXXX/2012 [Transeuropinės 
energetikos infrastruktūros gairės];

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 561
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) telekomunikacijų srityje – Reglamente 
Nr. XXXX/2012 [INFSO gairės].

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 562
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Darbo programos koordinuojamos 
siekiant išnaudoti transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų sektorių sinergiją, visų 
pirma tokiose srityse kaip pažangieji 
energetikos tinklai, elektrinis judumas, 
intelektinės ir tausios transporto sistemos. 
Gali būti patvirtintas kvietimas teikti 
pasiūlymus dėl kelių sektorių.

7. Darbo programos koordinuojamos 
siekiant išnaudoti transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų sektorių sinergiją, visų 
pirma tokiose srityse kaip pažangieji 
energetikos tinklai, elektrinis judumas 
(įskaitant traukinius, tramvajus, 
elektrinius dviračius ir elektra varomus 
automobilius), intelektinės ir tausios 
transporto sistemos. Gali būti patvirtintas 
kvietimas teikti pasiūlymus dėl kelių 
sektorių.
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Or. en

Pakeitimas 563
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.
Deleguotieji aktai
Komisija įgaliojama pagal 25 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl priede 
pateiktų sąrašų papildymo ar pakeitimo.]

Or. en

Pakeitimas 564
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.
Deleguotieji aktai
Komisija įgaliojama pagal 25 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl priede 
pateiktų sąrašų papildymo ar pakeitimo.]

Or. en

Pakeitimas 565
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 25 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl priede 
pateiktų sąrašų papildymo ar pakeitimo.]

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Svarbūs sprendimai turėtų būti būtinai priimami pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 566
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 25 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl priede 
pateiktų sąrašų papildymo ar pakeitimo.]

Komisija įgaliojama pagal 25 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl priede 
pateiktų sąrašų papildymo ar pakeitimo ir 
dėl daugiametės ir metinės darbo 
programos, skirtos kiekvienam sektoriui 
atskirai arba apimančios daugiau nei 
vieną sektorių, kaip apibrėžta 
17 straipsnyje, įgyvendinimo.]

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga nuoroda į deleguotųjų aktų procedūrą.

Pakeitimas 567
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų, susijusių su transporto ir Projektų, susijusių su transporto ir 
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energetikos sektoriais, atveju valstybės 
narės įsipareigoja atlikti veiksmų techninę 
priežiūrą ir finansinę kontrolę, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Komisija, ir 
patvirtina patirtų projektų ar jų dalių 
išlaidų tikrumą ir atitiktį. Valstybės narės 
gali prašyti, kad Komisija dalyvautų 
atliekant patikras vietoje.

energetikos sektoriais, atveju valstybės 
narės įsipareigoja atlikti veiksmų, įskaitant 
tuos, kuriais užtikrinamas konsultavimosi 
procedūrų įgyvendinimas ir atitinkamų 
ES teisės aktų dėl aplinkos ir klimato 
kaitos švelninimo laikymasis, techninę 
priežiūrą ir finansinę kontrolę, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Komisija, ir 
patvirtina patirtų projektų ar jų dalių 
išlaidų tikrumą ir atitiktį. Valstybės narės 
gali prašyti, kad Komisija dalyvautų 
atliekant patikras vietoje.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkama valstybė narė turi stebėti visų kiekvieno veiksmo pakopų ir įsipareigojimų 
vykdymo eigą.

Pakeitimas 568
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma telekomunikacijų srityje
nacionalinės reguliavimo institucijos deda 
visas pastangas, kad užtikrintų reikiamą 
teisinį saugumą ir investavimo sąlygas, 
kurios padėtų įgyvendinti projektus, 
kuriems pagal šį reglamentą skiriama 
Sąjungos finansinė parama.

Nacionalinės reguliavimo institucijos taip 
pat deda visas pastangas, kad užtikrintų 
reikiamą teisinį saugumą ir investavimo 
sąlygas, kurios padėtų įgyvendinti 
projektus, kuriems pagal šį reglamentą 
skiriama Sąjungos finansinė parama.

Or. pt

Pakeitimas 569
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nuolat praneša Komisijai, 
prireikus taikydamos interaktyvias 
geografines ir technines informavimo 
sistemas, kurios transeuropinių transporto 
tinklų atveju yra TENtec, apie bendros 
svarbos projektų įgyvendinimo pažangą ir 
šiuo tikslu padarytas investicijas, įskaitant 
klimato kaitos srities tikslams pasiekti 
panaudotą paramos sumą.

Valstybės narės nuolat praneša Komisijai, 
prireikus taikydamos interaktyvias 
geografines ir technines informavimo 
sistemas, kurios transeuropinių transporto 
tinklų atveju yra TENtec, apie bendros 
svarbos projektų įgyvendinimo pažangą ir 
šiuo tikslu padarytas investicijas, įskaitant 
klimato kaitos srities tikslams pasiekti 
panaudotą paramos sumą. TENtec sistema 
yra vieša ir lengvai prieinama. Joje 
pateikiama informacija apie konkrečius 
projektus ir aktualiausia informacija apie 
ES bendro finansavimo formas ir sumas, 
taip pat apie kiekvieno projekto 
įgyvendinimo eigą.

Or. en

Pakeitimas 570
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nuolat praneša Komisijai, 
prireikus taikydamos interaktyvias 
geografines ir technines informavimo 
sistemas, kurios transeuropinių transporto 
tinklų atveju yra TENtec, apie bendros 
svarbos projektų įgyvendinimo pažangą ir 
šiuo tikslu padarytas investicijas, įskaitant 
klimato kaitos srities tikslams pasiekti 
panaudotą paramos sumą.

Valstybės narės reguliariai praneša 
Komisijai, prireikus taikydamos 
interaktyvias geografines ir technines 
informavimo sistemas, kurios 
transeuropinių transporto tinklų atveju yra 
TENtec, apie bendros svarbos projektų 
įgyvendinimo pažangą ir šiuo tikslu 
padarytas investicijas, įskaitant klimato 
kaitos srities tikslams pasiekti panaudotą 
paramos sumą.

Or. pt

Pakeitimas 571
Franck Proust
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šį reglamentą finansuojami tik 
Sąjungos teisę ir atitinkamą Sąjungos 
politiką atitinkantys veiksmai.

Pagal šį reglamentą finansuojami tik 
veiksmai, atitinkantys Sąjungos politiką ir 
tais atvejais, kai projekto vykdytojai ir 
naudos gavėjai laikosi įsipareigojimų, 
nustatytų Sąjungos teisės aktais ir 
valstybių narių įstatymais, susijusiais su 
projektu, ypač socialinės, darbo ir 
aplinkosaugos teisės srityse.

Or. fr

Pakeitimas 572
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei didelis projektas neatitinka 
13a straipsnyje nurodytų bendrųjų 
principų, jis negali būti remiamas EITP 
lėšomis. Komisija atitinkamai valstybei 
narei suteikia galimybę projektą suderinti 
su pirmiau nurodytais principais.

Or. de

Pakeitimas 573
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda Priemonės 1. Komisijai padeda koordinavimo 
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koordinacinis komitetas. Šis komitetas yra 
toks, koks apibrėžtas Reglamente (ES) Nr. 
182/2011.

komitetai, įsteigti kiekvienam iš trijų 
Priemonės sektorių – transporto, 
energetikos ir IRT infrastruktūros. Šie 
komitetai yra tokie, kokie apibrėžti
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi J. Vlasáko pateikto 3 dalies pakeitimo nuostata dėl koordinavimo ir atsižvelgiama 
į tai, kad nebūtų pakeistos Europos Komisijos 24 straipsnyje apibrėžtos nuostatos. Bus 
užtikrinta horizontalioji apžvalga, nuoseklumas, taip pat galima sinergija. Kita vertus, 
faktinis koordinavimo komiteto suskirstymas į tris sektorių komitetus padės geriau 
bendradarbiauti su nacionalinėmis ministerijomis, nes jos daugiausia dėmesio skiria vienam 
iš sektorių.

Pakeitimas 574
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu daroma nuoroda į šią straipsnio 
dalį, taikomas Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis 5 straipsniu bus taikoma deleguotųjų aktų procedūra.

Pakeitimas 575
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komitetas užtikrina 17 straipsnyje 
nurodytų darbo programų horizontalią 

3. Komitetai koordinuoja savo veiksmus, 
siekdami užtikrinti 17 straipsnyje nurodytų 
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peržiūrą, kad būtų užtikrintas
suderinamumas, nustatyta ir išnaudota 
sektorių sinergija.

darbo programų suderinamumą ir 
horizontalią peržiūrą ir kad būtų nustatyta 
ir išnaudota sektorių sinergija.

Or. en

Pakeitimas 576
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komitetas užtikrina 18 straipsnyje 
nurodytų darbo programų horizontalią 
peržiūrą, kad būtų užtikrintas 
suderinamumas, nustatyta ir išnaudota 
sektorių sinergija.

3. Komitetas užtikrina 18 straipsnyje 
nurodytų darbo programų horizontalią 
peržiūrą, kad būtų užtikrintas jų
suderinamumas, taip pat nustatyta,
išnaudota ir įvertinta sektorių sinergija.

Or. pt

Pakeitimas 577
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnis Išbraukta.
Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 20 straipsnyje 
nurodytus įgaliojimus priimti 
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deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi įtakos visų kitų jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.
5. Pagal 20 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęstas dviem mėnesiais.

Or. de

Pagrindimas

Svarbūs sprendimai turėtų būti būtinai priimami pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 578
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnis Išbraukta.
Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
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2. 20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 20 straipsnyje 
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi įtakos visų kitų jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.
5. Pagal 20 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęstas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 579
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 

2. 20 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami septynerių metų
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reglamento įsigaliojimo dienos. laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne vėliau kaip 
devyniems mėnesiams iki septynerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiui, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo.

Or. ro

Pakeitimas 580
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

2. 5 straipsnio 3 dalyje ir 20 straipsnyje
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 581
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 

2. 5, 17 ir 20 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami visam patvirtintos 
2014–2020 m. daugiametės finansinės 
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reglamento įsigaliojimo dienos. programos laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

Reikia nurodyti atitinkamus straipsnius, taip pat laikotarpį, kuriam Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 582
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 20 straipsnyje
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi įtakos visų kitų jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 5 straipsnio 
3 dalyje ir 20 straipsnyje nurodytus 
įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame
nurodytą dieną. Jis neturi įtakos visų kitų 
jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 583
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2018 m. vidurio
Komisija parengia vertinimo ataskaitą, 
susijusią su visų priemonių tikslų 
pasiekimu (rezultatų ir poveikio lygmeniu), 

1. Ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 
31 d. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia vertinimo ataskaitą, 
susijusią su visų priemonių tikslų 
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išteklių naudojimo efektyvumu ir 
papildoma nauda Europai, atsižvelgiant į 
sprendimą dėl priemonių atnaujinimo, 
pakeitimo ar sustabdymo. Atliekant 
vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas, taip pat kaip priemonėmis 
prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų. 
Vertinimo ataskaitoje atsižvelgiama į 
vertinimo rezultatus, susijusius su 
ilgalaikiu ankstesnių priemonių poveikiu.

pasiekimu (rezultatų ir poveikio lygmeniu), 
išteklių naudojimo efektyvumu ir 
papildoma nauda Europai, atsižvelgiant į 
sprendimą dėl priemonių atnaujinimo, 
pakeitimo ar sustabdymo. Vertinant taip 
pat apsvarstomos supaprastinimo 
galimybės, vidinis ir išorinis nuoseklumas, 
tolesnis visų tikslų aktualumas, taip pat 
priemonių nauda siekiant Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
prioritetų. Atsižvelgiama į ankstesnių 
priemonių ilgalaikio poveikio vertinimo 
rezultatus.

Or. en

 Pagrindimas

Vertinimo ataskaita turi būti pateikta tam tikru metu, t. y. daugiametės finansinės programos 
vidurio laikotarpiu.

Pakeitimas 584
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija šių vertinimų išvadas pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui.

4. Komisija gauna Europos Parlamento 
pritarimą šių vertinimų išvadoms ir 
perduoda jas Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui
ir Regionų komitetui.

Or. en

Pakeitimas 585
Michael Cramer

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija šių vertinimų išvadas pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui.

4. Komisija šiuos vertinimus pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui.

Or. en

Pakeitimas 586
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paramos gavėjai ir, kai taikytina, 
atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
pagal šį reglamentą suteikta pagalba būtų 
tinkamai viešinama, kad visuomenė būtų 
informuota apie Sąjungos vaidmenį 
įgyvendinant projektus.

1. Paramos gavėjai ir, kai taikytina, 
atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 
pagal šį reglamentą suteikta pagalba būtų 
tinkamai viešinama ir skaidri, kad 
visuomenė būtų informuota apie Sąjungos 
vaidmenį įgyvendinant projektus.

Or. en

Pakeitimas 587
Philip Bradbourn

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendina informavimo ir 
ryšių veiksmus, susijusius su Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės projektais 
ir rezultatais. Be to, ryšiams pagal šį 
reglamentą skirtas biudžetas taip pat 
apima ryšius su įmonėmis dėl Sąjungos 
politikos prioritetų.

2. Komisija įgyvendina informavimo ir 
ryšių veiksmus, susijusius su Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės projektais 
ir rezultatais.

Or. en
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Pagrindimas

Finansavimas pagal šią priemonę neturėtų būti naudojamas informavimui apie Europos 
Sąjungos politinius prioritetus. Tai jokiu būdu nėra esminis dalykas Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės veikimui ir tikslams.


