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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 



PR\909973LT.doc 3/66 PE491.110v02-00

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS .................5

AIŠKINAMOJI DALIS ........................................................................................................62



PE491.110v02-00 4/66 PR\909973LT.doc

LT



PR\909973LT.doc 5/66 PE491.110v02-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0665/3),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
172 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0374/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos ir Transporto ir turizmo 
komitetų bendrus svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Transporto ir 
turizmo komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) norint pasiekti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą pagal strategijos 
„Europa 2020“ tikslus1, Europos Sąjungai 
reikia šiuolaikiškos ir gerai veikiančios
infrastruktūros, kuri padėtų sujungti 
tarpusavyje ir integruoti Sąjungą ir visus 
jos regionus, ypač transporto, energetikos 
ir telekomunikacijų srityse. Šios jungtys 
turėtų leisti pagerinti laisvą asmenų,
prekių, kapitalo ir idėjų judėjimą ir taip
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padėtų kurti konkurencingesnę socialinę 
rinkos ekonomiką ir kovoti su klimato 
kaita.
__________________
1 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė“, 2010 8 26, 
COM(2010) 0245 final/2.

Or. xm

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pakeisti Komisijos pasiūlymo struktūrą, kad jis būtų logiškesnis ir 
suprantamesnis. Remiamasi ankstesne 2 konstatuojamąja dalimi.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės (EITP) sukūrimu siekiama 
paspartinti investicijas transeuropinių 
tinklų srityje ir optimizuoti viešojo ir 
privačiojo sektorių finansavimą. 
Atsižvelgiant į tai, EITP turėtų leisti kuo 
labiau išnaudoti transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų sektorių sinergiją ir taip
padidinti Sąjungos intervencijos 
veiksmingumą ir leisti optimizuoti 
įgyvendinimo sąnaudas.

Or. xm

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pakeisti Komisijos pasiūlymo struktūrą, kad jis būtų logiškesnis ir 
suprantamesnis. Remiamasi ankstesnėmis 1 ir 3 konstatuojamosiomis dalimis.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. xm

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pakeisti Komisijos pasiūlymo struktūrą, kad jis būtų logiškesnis ir 
suprantamesnis. Žr. 2 pakeitimą.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

pagrindinę vidutinio nuotolio keleivių 
transporto dalį turėtų sudaryti geležinkelio 
transportas; visi pagrindiniai tinklo oro 
uostai turėtų būti sujungti su geležinkelių 
tinklu; visi jūrų uostai – su krovinių 
vežimo geležinkeliais tinklu ir, jeigu 
įmanoma, su vidaus vandens kelių sistema;

Or. fr

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliucijoje 
dėl darniojo ateities transporto Europos 
Parlamentas pabrėžė, kad efektyviai 
transporto politikai būtina iškylančius 
uždavinius atitinkanti finansinė programa 
ir kad šiuo tikslu reikėtų didinti esamus 
transporto ir judumo išteklius įvairiose 
biudžeto eilutėse, susijusiose su šiomis 
sritimis; be to, jo nuomone, būtina sukurti 
priemonę, kurią taikant būtų 
koordinuojamas ir optimizuojamas įvairių 
transporto finansavimo šaltinių ir visų 
Sąjungos finansinių priemonių ir 
mechanizmų panaudojimas.

Or. fr

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) remdamasi valstybių narių transporto 
infrastruktūros planų analize, Komisija 
prognozuoja, kad investicijų į transportą 
poreikis visam TEN-T tinklui 2014–
2020 m. laikotarpiu sudarys 

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

500 mlrd. EUR, iš jų numatomus 
250 mlrd. EUR reikės investuoti į TEN-T 
pagrindinį tinklą.

Or. xm

Pagrindimas

Šiame pakeitime pabrėžiama, kaip svarbu Sąjungos paramą skirti projektams, kurie turi 
faktinę papildomą naudą. Pranešėjai įterpia šią dalį kaip naują konstatuojamąją dalį 
(žr. 19 pakeitimą).

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Komisija techninės pagalbos priemonėmis
turėtų remti valstybes nares, turinčias teisę 
gauti Sanglaudos fondo finansavimą, kad 
jos išplėtotų tinkamą projektų sistemą ir 
didžiausią įmanomą prioritetą teiktų 
nacionaliniams asignavimams pagal 
Sanglaudos fondo sistemą; Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas 
sunkumams, su kuriais galėtų susidurti 
kai kurios valstybės narės rengdamos 
projektus, ir tolygiam įvairių projektų 
geografiniam paskirstymui.

Or. fr

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

Kadangi Europos skaitmeninė biblioteka (EUROPEANA) yra tokio tipo viešosios paslaugos, 
kurioms pagal šį reglamentą bus skiriama finansinė parama (Bendrijai taikoma bendro 
finansavimo norma – 100 %), todėl tai reikėtų nurodyti šiame pakeitime.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) finansinės priemonės, kurias reikėtų 
įgyvendinti pagal šį reglamentą, turėtų 
būti grindžiamos Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] VIII antraštinėje dalyje ir 
deleguotajame akte nustatytomis 
taisyklėmis bei atitikti finansinėms 
priemonėms taikomas geriausios patirties 
taisykles;

Išbraukta.

Or. xm

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pakeisti Komisijos pasiūlymo struktūrą, kad jis būtų logiškesnis ir 
suprantamesnis. Žr. 18 pakeitimą.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. xm

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pakeisti Komisijos pasiūlymo struktūrą, kad jis būtų logiškesnis ir 
suprantamesnis. Žr. 13 pakeitimą.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) nors didelę dalį investicijų pagal 
strategiją „Europa 2020“ galima 
įgyvendinti pasitelkus rinkas ir reguliavimo 
priemonėmis, finansavimo uždaviniui 
įgyvendinti reikalinga viešoji intervencija 
ir Sąjungos parama dotacijomis bei 
naujoviškomis finansinėmis priemonėmis.

Or. xm

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pakeisti Komisijos pasiūlymo struktūrą, kad jis būtų logiškesnis ir 
suprantamesnis. Žr. 14 pakeitimą.
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) siekiant geriau panaudoti Sąjungos 
biudžetą dotacijų forma, biudžetas turėtų 
būti skiriamas mažai pelningiems arba 
nepelningiems projektams.

Or. fr

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. xm

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pakeisti Komisijos pasiūlymo struktūrą, kad jis būtų logiškesnis ir 
suprantamesnis. Žr. 10 pakeitimą.
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Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) Finansinės priemonės turėtų būti 
naudojamos konkretiems rinkos 
poreikiams tenkinti, laikantis EITP tikslų, 
ir neturėtų išstumti privačiojo 
finansavimo. Prieš priimdama sprendimą 
naudoti finansines priemones, Komisija 
turėtų atlikti šių priemonių ex ante 
vertinimą siekdama patikrinti, ar esama 
nepakankamai optimalių investavimo 
atvejų ir ar dėl priemonės nebus 
iškraipoma rinka. Be to, pagal naujovišką 
finansinę priemonę finansuojamas 
projektas turėtų turėti papildomos naudos 
Europai, atitikti strategijos 
„Europa 2020“ tikslus, ES biudžetui 
daryti sverto poveikį, padėti išvengti 
konkurencijos iškraipymo, o jo 
perspektyvumas turėtų būti grindžiamas 
pajamomis.

Or. xm

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pakeisti Komisijos pasiūlymo struktūrą, kad jis būtų logiškesnis ir 
suprantamesnis. Žr. 11 pakeitimą.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) strategijoje „Europa 2020“ Komisija 
įsipareigojo sutelkti Sąjungos finansines 
priemones pagal nuoseklią finansavimo 
strategiją, kuria remiantis infrastruktūrai 
finansuoti sutelkiamos Sąjungos ir 
nacionalinės viešosios bei privačiosios 
lėšos. Tas įsipareigojimas pagrįstas 

Išbraukta.
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argumentu, kad daugeliu atvejų 
nepakankamas investicijas ir rinkos 
trūkumus galima veiksmingiau taisyti 
finansinėmis priemonėmis, o ne 
dotacijomis;

Or. xm

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pakeisti Komisijos pasiūlymo struktūrą, kad jis būtų logiškesnis ir 
suprantamesnis. Žr. 14 pakeitimą.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę turėtų būti pasiūlytos finansinės 
priemonės, kad į infrastruktūrą daug 
investuotų privačiojo sektoriaus 
investuotojai ir finansų įstaigos. Kad 
finansinės priemonės būtų pakankamai 
patrauklios privačiajam sektoriui, jas 
reikėtų kurti ir įgyvendinti, tinkamai 
atsižvelgiant į administracinės naštos 
paprastinimą ir mažinimą, kartu užtikrinant 
tam tikrą lankstumą, kad būtų galima 
lanksčiai prisitaikyti prie nustatytų 
finansavimo poreikių. Šios priemonės 
turėtų būti kuriamos atsižvelgiant į patirtį, 
įgytą įgyvendinant 2007–2013 m. 
daugiametės finansinės programos 
finansines priemones, pvz., TEN-T 
projektų paskolų garantijų priemonę 
(angl. Loan Guarantee instrument for 
TEN-T projects, LGTT), rizikos 
pasidalijimo finansinę priemonę (angl. Risk 
Sharing Finance Facility, RSFF) ir 
2020 m. Europos energetikos, klimato 
kaitos ir infrastruktūros fondą (fondas 
„Marguerite“);

(37) pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę turėtų būti pasiūlytos finansinės 
priemonės, kad į infrastruktūrą daug 
investuotų privačiojo sektoriaus 
investuotojai ir finansų įstaigos, ir taip ES 
biudžetui būtų padarytas sverto poveikis.
Kad finansinės priemonės būtų 
pakankamai patrauklios privačiajam 
sektoriui, jas reikėtų kurti ir įgyvendinti, 
tinkamai atsižvelgiant į administracinės 
naštos paprastinimą ir mažinimą, kartu 
užtikrinant tam tikrą lankstumą, kad būtų 
galima lanksčiai prisitaikyti prie nustatytų 
finansavimo poreikių. Šios priemonės 
turėtų būti kuriamos atsižvelgiant į patirtį, 
įgytą įgyvendinant 2007–2013 m. 
daugiametės finansinės programos 
finansines priemones, pvz., TEN-T 
projektų paskolų garantijų priemonę 
(angl. Loan Guarantee instrument for 
TEN-T projects, LGTT), rizikos 
pasidalijimo finansinę priemonę (angl. Risk 
Sharing Finance Facility, RSFF), 2020 m. 
Europos energetikos, klimato kaitos ir 
infrastruktūros fondą (fondas 
„Marguerite“) ir bandomąjį projektų 
obligacijų iniciatyvos etapą;
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Or. xm

Pagrindimas

Bandomasis projektų obligacijų iniciatyvos etapas vyks 2012 ir 2013 m. Tai leis patenkinti 
trumpalaikio finansavimo poreikius ir sykiu patobulinti šią priemonę, kad ją galima būtų 
įgyvendinti pagal EITP. Todėl atrodo, kad būtų tikslinga šioje konstatuojamojoje dalyje tai 
paminėti, nes šis bandomasis etapas prisidės prie europinės patirties, įgytos infrastruktūros 
finansinių priemonių klausimais.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) finansinės priemonės, kurias reikėtų 
įgyvendinti pagal šį reglamentą, turėtų 
būti grindžiamos Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] VIII antraštinėje dalyje ir 
deleguotajame akte nustatytomis 
taisyklėmis ir atitikti finansinėms 
priemonėms taikomas geriausios patirties 
taisykles1;
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__________________
1 COM (2011) XXX. Kitos kartos 
finansinių priemonių sistema.

Or. xm

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pakeisti Komisijos pasiūlymo struktūrą, kad jis būtų logiškesnis ir 
suprantamesnis. Žr. 9 pakeitimą.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) atsižvelgiant į Sąjungos lygmeniu 
prieinamus ribotus išteklius, norint 
pasiekti pageidaujamą poveikį, reikia 
didžiausią dėmesį skirti didžiausią 
papildomą europinę naudą teikiantiems 
projektams. Todėl transporto sektoriuje
Sąjungos parama turėtų būti skiriama 
pagrindiniam tinklui (visų pirma 
pagrindinio tinklo koridoriams) ir 
bendros svarbos eismo valdymo sistemų 
projektams. Energetikos sektoriuje 
finansinė parama turėtų būti skiriama 
vidaus energetikos rinkai užbaigti, tiekimo 
saugumui užtikrinti ir privačioms 
investicijoms pritraukti.
Telekomunikacijų sektoriuje finansinė 
parama turėtų visų pirma būti skiriama 
projektams, kurie paskatintų 
plačiajuosčio ryšio paklausą, įskaitant 
Europos skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros sukūrimą, o tai savo 
ruožtu paskatintų investuoti į 
plačiajuosčio ryšio tinklo diegimą.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 11 konstatuojamosios dalies 6 pakeitimą. Ištekliai į didelės papildomos naudos projektus 
turi būti sutelkiami trijuose sektoriuose.
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Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
42 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42b) energetikos sektoriuje didelė dalis 
numatomo biudžeto turėtų būti skiriama 
finansinių priemonių forma.
Telekomunikacijų sektoriuje bendros 
svarbos projektams turėtų būti skiriama 
Sąjungos finansinė parama kaip 
bendroms paslaugoms ir 
horizontaliesiems prioritetams, įskaitant 
pagalbinius programos veiksmus, skirtos 
dotacijos ir kaip pagrindinių paslaugų 
platformoms skirtos dotacijos ir pirkimas.
Plačiajuosčio ryšio diegimo veiksmams, 
įskaitant veiksmus, kurie paskatintų 
plačiajuosčio ryšio paklausą, turėtų būti 
skiriama Sąjungos finansinė parama 
finansinių priemonių forma.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į energetikos ir telekomunikacijų sektorių ypatumus ir siekiant, kad nebūtų 
rinkos iškraipymų ir būtų užtikrintas ekonomiškai veiksmingiausias ES lėšų panaudojimas, 
turintis didžiausią sverto poveikį, finansinė parama turėtų būti kuo labiau grindžiama 
finansinėmis priemonėmis.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas Dalykas ir taikymo sritis

Or. fr

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo reglamentu sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir 
nustatomos Sąjungos finansinės paramos 
teikimo transeuropiniams tinklams sąlygos,
metodai ir procedūros, taip pat ištekliai, 
skirti pagal 2014–2020 m. daugiametę 
finansinę programą, ir šių išteklių 
valdymo priemonės, siekiant paremti 
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
infrastruktūros srities projektus.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų nurodyti šio reglamento taikymo sritį ir aiškiai paminėti jo ryšį su 2014–2020 m. 
daugiamete finansine programa, taip pat jo vaidmenį nustatant transeuropiniams tinklams 
skiriamą biudžetą transporto, energetikos ir IRT srityse.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kaimyninė šalis – Europos 
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kaimynystės politikos, įskaitant strateginę 
partnerystę, plėtros politikos, Europos 
ekonominės erdvės arba Europos 
laisvosios prekybos asociacijos nuostatas 
atitinkanti šalis;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų apibrėžti sąvokas suderinant šią apibrėžtį su TEN-T gairėmis siekiant padidinti teisinį 
teksto aiškumą.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) trečioji šalis – kaimyninė šalis ir visos 
kitos šalys, su kuriomis Sąjunga gali 
bendradarbiauti, kad pasiektų šiame 
reglamente numatytus tikslus;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų apibrėžti sąvokas suderinant šią apibrėžtį su TEN-T gairėmis siekiant padidinti teisinį 
teksto aiškumą.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) tyrimai – veikla, reikalinga rengiantis 
įgyvendinti projektą, pavyzdžiui, 
parengiamieji, įgyvendinamumo, 
vertinimo, bandymų ir pripažinimo tyrimai 
(taip pat ir kaip programinė įranga) ir bet 
kokios kitos techninės paramos priemonės, 
įskaitant išankstinius projekto apibrėžimo, 
planavimo ir sprendimų dėl jo finansavimo 
priėmimo veiksmus, kaip antai atitinkamų 
vietų žvalgymas ir finansinio paketo 

(4) tyrimai – veikla, reikalinga rengiantis 
įgyvendinti projektą, pavyzdžiui, 
parengiamieji, kartografavimo,
įgyvendinamumo, vertinimo, bandymų ir 
pripažinimo tyrimai (taip pat ir kaip 
programinė įranga) ir bet kokios kitos 
techninės paramos priemonės, įskaitant 
išankstinius projekto apibrėžimo, 
planavimo ir sprendimų dėl jo finansavimo 
priėmimo veiksmus, kaip antai atitinkamų 
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parengimas; vietų žvalgymas ir finansinio paketo 
parengimas;

Or. en

Pagrindimas

Kartografavimas, ypač plačiajuosčio ryšio kartografavimas, turi būti įtrauktas į tyrimų, kurie 
gali būti finansuojami dotacijomis, apibrėžtį.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) pagalbiniai programos veiksmai – visos
lydimosios priemonės, būtinos Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei ir 
atskiroms konkretiems sektoriams skirtoms 
gairėms įgyvendinti, kaip antai paslaugos
(visų pirma techninė pagalba ir finansų 
inžinerija), parengiamoji, 
įgyvendinamumo, koordinavimo, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, reikalinga siekiant lengviau 
parengti bendros svarbos projektus, ypač 
Sanglaudos fondo lėšas gaunančiose 
šalyse, kad jiems būtų skirtas 
finansavimas pagal šį reglamentą arba 
finansinėse rinkose, arba tiesiogiai 
reikalinga minėtai priemonei valdyti ir jos 
tikslams pasiekti. visų pirma tyrimai, 
susitikimai, informavimas, infrastruktūros 
kartografavimas, sklaida, informuotumo 
didinimo, ryšių ir suderinti veiksmai, 
išlaidos, susijusios su IT tinklais, 
daugiausia skirtais informacijos apie šią 
priemonę mainams, ir kartu visos kitos
Komisijos patirtos techninės ir 
administracinės pagalbos išlaidos, kurių 
gali reikėti minėtai priemonei valdyti ar 
atskiroms konkretiems sektoriams skirtoms 
gairėms įgyvendinti;

Or. xm
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Pagrindimas

Žr. 5 straipsnio 2 dalies pakeitimą. Siekiant užtikrinti optimalų pagal šį reglamentą nustatyto 
biudžeto panaudojimą, reikėtų iš naujo apibrėžti pagalbinius programos veiksmus ir aiškiai 
nurodyti Komisijos vaidmenį.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) veiksmas – bet kokia veikla, būtina 
bendros svarbos projektui įgyvendinti ir 
finansiškai, techniškai ar laiko požiūriu
savarankiška;

(6) veiksmas – bet kokia veikla, būtina 
bendros svarbos projektui įgyvendinti ir 
finansiškai bei techniškai nustatytina ir
laiko požiūriu neribojama;

Or. fr

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) įgyvendinimo įstaiga – paramos gavėjo, 
t. y. valstybės narės arba tarptautinės 
organizacijos, veiksmui atlikti paskirta 
valstybinė arba privačioji įmonė ar įstaiga. 
Sprendimą dėl tokio paskyrimo savo 
atsakomybe priima paramos gavėjas, o 
jeigu dėl tokio paskyrimo būtina sudaryti 
pirkimo sutartį, laikomasi taikytinų viešojo 
pirkimo taisyklių;

(9) įgyvendinimo įstaiga – paramos gavėjo, 
t. y. valstybės narės arba tarptautinės 
organizacijos, veiksmui atlikti paskirta 
valstybinė arba privačioji įmonė ar įstaiga. 
Sprendimą dėl tokio paskyrimo savo 
atsakomybe priima paramos gavėjas, o 
jeigu dėl tokio paskyrimo būtina sudaryti 
pirkimo sutartį, laikomasi taikytinų
Sąjungos viešojo pirkimo taisyklių;

Or. fr

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 9 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) visuotinis tinklas – pagal Reglamento 
(ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] 
II skyrių nustatyta transporto 
infrastruktūra;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų apibrėžti sąvokas suderinant šią apibrėžtį su TEN-T gairėmis siekiant padidinti teisinį 
teksto aiškumą.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Grūsties problemos, susijusios su kliūtimis, neapsiriboja vien tik geležinkelių sektoriumi ar 
fizinėmis užtvaromis. Be to, šias problemas galima išspręsti ne tik pastačius naujus 
infrastruktūros objektus, bet ir gerokai modernizavus esamą infrastruktūrą. Todėl reikėtų 
išplėsti apibrėžtį, juo labiau kad dėl šio kriterijaus pagal šį reglamentą skiriamas papildomas 
finansavimas.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 20 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) sektorių sinergija – panašių ir 
papildančių interesų ir tikslų tarp 
veiksmų, įgyvendinamų bent dviejuose iš 
trijų sektorių (transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų), kuriems taikomas šis 
reglamentas, buvimas, leidžiantis 
optimizuoti sąnaudas ir (arba) pasiekti 
geresnių rezultatų sutelkus finansinius, 
techninius ir (arba) žmogiškuosius 
išteklius;

Or. fr

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių Europos infrastruktūros tinklų priemonės naujovių – sukuriama bendra 
trims sektoriams – transportui, energetikai ir telekomunikacijoms, kurie šiuo metu 
finansuojami atskirai, finansinė priemonė. Siūloma susieti tuos sektorius dėl to, kad esama 
sektorių sinergijos, kurią reikėtų išnaudoti. Šiai sinergijai reikėtų skirti daugiau reikšmės ir ją 
reikėtų geriau apibrėžti, nes ji labai svarbi norint suprasti EITP.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) pagal strategiją „Europa 2020“
skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu
pasaulinėje rinkoje ir ekonomine, 
socialine bei teritorine sanglauda 
bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį;
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reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį;

Or. fr

Pagrindimas

Sektorių sinergijos išnaudojimas turi būti laikomas atskiru bendruoju tikslu (žr. 32 ir 
35 pakeitimus).

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) padidinti pagal šį reglamentą 
įgyvendinamų priemonių veiksmingumą. 
Tai, kaip šis tikslas pasiektas, bus 
vertinama nustatant, kokios masto 
ekonomijos Komisija pasiekė finansiniu, 
techniniu ir žmogiškųjų išteklių aspektais 
valdant šią priemonę, ir prireikus 
atsižvelgiant į bendrą išnaudojant 
sektorių sinergiją įgyvendintų projektų 
skaičių.

Or. fr
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Pagrindimas

Transporto, energetikos ir technologijų sektorių sinergijos išnaudojimas – tai šio reglamento 
naujovė, nes norima skatinti kuo optimaliau panaudoti ES biudžetą. Todėl būtina sinergijų 
išnaudojimą įtraukti į bendruosius šio reglamento tikslus.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nedarant poveikio bendriesiems
3 straipsnyje nurodytiems tikslams, 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė
padeda pasiekti tokius konkretiems 
sektoriams nustatytus tikslus:

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šis tikslas 
pasiektas, bus vertinama pagal geležinkelių
ir vandens kelių tinklo, sukurto arba 
pagerinto pagal šį reglamentą, ilgį ES 27 
valstybėse narėse;

Or. fr

Pagrindimas

Vandens transportas prisidės prie ilgalaikio transporto tvarumo ir veiksmingumo kaip ir 
geležinkelių sektorius.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą. Tai, kaip šis tikslas 
pasiektas, bus vertinama pagal vidaus 
vandenų bei jūros uostų ir oro uostų, 
prijungtų prie geležinkelių tinklo, skaičių ir 
pagal įrengtų daugiarūšio transporto 
logistikos platformų ir jūros greitkelių 
skaičių;

Or. fr

Pagrindimas

Sąveika labai svarbi tinkamam vidaus rinkos veikimui. Todėl tai turėtų būti atskiras 
sektoriaus tikslas (žr. 39 pakeitimą).

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) optimizuoti transporto rūšių sąveiką 
ir saugumą. Tai, kaip šis tikslas pasiektas, 
bus vertinama pagal kelių, kuriuose 
įdiegtos intelektinės transporto sistemos 
(ERTMS, UIP ir ITS kelių sektoriuje), 
geležinkelio linijų, pritaikytų prie Europos 
standartinio nominalaus vėžės pločio, 
kilometrų skaičių ir Europos oro eismo 
valdymo sistemos (SESAR) ir laivų eismo 
stebėsenos ir informacijos sistemos 
(VTMIS) įdiegimo laipsnį.

Or. fr

Pagrindimas

Sąveika labai svarbi tinkamam vidaus rinkos veikimui. Todėl tai turėtų būti atskiras 
sektoriaus tikslas. Tas pats pasakytina ir apie transporto rūšių saugumą, jeigu norime 
pasiekti Baltojoje knygoje dėl transporto nustatytus tikslus.



PE491.110v02-00 28/66 PR\909973LT.doc

LT

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) atliekamą darbą); 
tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal plačiajuosčio ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio aprėptį ir namų ūkių, 
turinčių spartesnį nei 100 Mbps 
plačiajuostį ryšį, skaičių;

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

Or. en

Pagrindimas

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šio punkto turinys įtrauktas į 40 pakeitimą.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
įgyvendinimo finansinis paketas 2014–
2020 m. yra 50 000 000 000 EUR1. Ši 
suma 3 straipsnyje nurodytiems sektoriams 
paskirstoma taip:

1. Skaičiuojama, kad iki 2020 m. į 
transpeuropinius transporto, energetikos 
ir telekomunikacijų tinklus reikės 
investuoti 970 000 000 000 EUR. Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
įgyvendinimo finansinis paketas 2014–
2020 m. yra [50 000 000 000 EUR]1. Ši 
suma 3 straipsnyje nurodytiems sektoriams 
paskirstoma taip:

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, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

b) energetika: 9 121 000 000 EUR; b) energetika: [9 121 000 000] EUR;
c) telekomunikacijos: 9 185 000 000 EUR. c) telekomunikacijos: 

[9 185 000 000] EUR.
__________________ __________________
1 Visi skaičiai pateikiami 2011 m. 
palyginamosiomis kainomis. Atitinkamas 

1 Kol bus sudarytas susitarimas dėl 2014–
2020 m. daugiametės finansinės 
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sumas, išreikštas dabartinėmis kainomis, 
galima rasti finansinėje teisės akto 
pasiūlymo pažymoje.

programos. Visi skaičiai pateikiami 
2011 m. palyginamosiomis kainomis. 
Atitinkamas sumas, išreikštas dabartinėmis 
kainomis, galima rasti finansinėje teisės 
akto pasiūlymo pažymoje.

Or. xm

Pagrindimas

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis.
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020).

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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 tos išlaidos susijusios 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.

2. Iš Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės finansinio paketo dengiamos 
išlaidos, susijusios su: 

a) veiksmais, kuriais padedama 
įgyvendinti bendros svarbos projektus, 
apibrėžtus šio reglamento 7 straipsnyje;
b) pagalbiniais programos veiksmais, 
apibrėžtais šio reglamento 2 straipsnio 
5 punkte (skiriama 1,5 %);

Lėšos taip pat gali būti skiriamos siekiant 
padengti techninės ir administracinės 

c) techninės ir administracinės pagalbos
išlaidos, būtinos siekiant užtikrinti 
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pagalbos išlaidas, būtinas užtikrinti 
perėjimą nuo priemonių, priimtų pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 680/2007 , prie 
programos. Jei būtina, asignavimai gali 
būti įtraukti į biudžetą po 2020 m. ir būti 
skirti analogiškoms išlaidoms, kad būtų 
galima valdyti veiksmus, kurie nebaigti iki 
2020 m. gruodžio 31 d.

perėjimą nuo priemonių, priimtų pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 680/2007, prie 
programos.

Or. xm

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pakeisti teksto struktūrą, kad jis būtų logiškesnis ir suprantamesnis. 
Dėl naujo b punkto: siekiant užtikrinti didesnį reglamento aiškumą, reikėtų duoti nuorodą į 
pagalbinių programos veiksmų apibrėžtį, pateikiamą šio reglamento 2 straipsnio 5 dalyje, o 
ne vėl iš naujo tuos veiksmus apibrėžti šioje dalyje. Be to, pagalbiniams programos 
veiksmams turi būti skiriama minimali biudžeto, skiriamo pagal šį reglamentą, dalis. Todėl 
reikia užtikrinti, kad Komisija turėtų pakankamai lėšų techninei pagalbai, skiriamai 
Sanglaudos fondo finansavimą gaunančioms šalims.

Pakeitimas 44
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
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
pagal 25 straipsnį, kad perkeltų 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 Kol bus sudarytas susitarimas dėl 2014–
2020 m. daugiametės finansinės 
programos.

Or. xm
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Pagrindimas

Asignavimų perkėlimo iš vieno sektoriaus į kitą procedūra laikotarpio viduryje turi būti 
nurodyta taip, kad būtų garantuojamas ir lankstumas, ir demokratinė kontrolė, kurią vykdo 
Europos Parlamentas.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Metinius asignavimus tvirtina 
Europos Parlamentas ir Taryba, 
neviršydami daugiametės finansinės 
programos ribų.

Or. fr

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Darbo programoje nustatomos 
dotacijų, pirkimo ir finansinių priemonių, 
kurios gali būti naudojamos 
atitinkamiems veiksmams finansuoti, 
formos.

Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Plačiajuosčio ryšio diegimas 
finansuojamas tik finansinėmis 
priemonėmis. Paramai finansinėmis 
priemonėmis skiriama 80 %1 visos 
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numatyto biudžeto sumos.
__________________
1 Procentinė dalis apskaičiuota remiantis 
Komisijos pasiūlytais duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į abiejų sektorių ypatumus ir siekiant, kad nebūtų rinkos iškraipymų ir būtų 
užtikrintas ekonomiškai veiksmingiausias ES lėšų panaudojimas, turintis didžiausią sverto 
poveikį, finansinė parama pirmiausia turi būti kuo labiau grindžiama finansinėmis 
priemonėmis energetikos srityje ir vien tik jomis plačiajuosčio ryšio diegimo srityje.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dalį Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės Komisija gali patikėti 
įgyvendinti Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] 55 straipsnio 1 dalies
c punkte nurodytoms įstaigoms.

2. Dalį Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės Komisija gali patikėti 
įgyvendinti Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] 55 straipsnio 1 dalies
a punkte ir 59 straipsnyje nurodytoms 
įstaigoms, ypač TEN-T vykdomajai 
įstaigai, suderindama tai su optimalaus ir 
veiksmingo EITP valdymo trijuose 
sektoriuose reikalavimų;

Or. fr

Pagrindimas

Pateikta nuoroda į seną Finansinį reglamentą. Siekiant, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su 
kitomis šiame reglamente pateikiamomis nuorodomis į Finansinį reglamentą, verčiau reikėtų 
pateikti nuorodas į naująjį Finansinį reglamentą. Be to, vertindama, ar reikia pavesti 
programą įgyvendinti vykdomajai agentūrai, Komisija turėtų atsižvelgti į TEN-T vykdomosios 
agentūros, kuri sėkmingai valdė dabartinę TEN-T programą, patirtį.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas
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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 
naujovių diegimą pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] 
39 straipsnį;

(a) veiksmai, atitinkantys šio reglamento
priedo 1 dalį

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi turimi ištekliai yra riboti ir iškeltas tikslas iki 2030 m. sukurti pagrindinį tinklą, 
reikėtų nustatyti, kad finansinė parama dotacijomis gali būti skiriama tik šio reglamento 
1 priedo veiksmams.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pagrindimas

Miesto transporto mazgams tenka pagrindinis vaidmuo kuriant pagrindinį tinklą, todėl jiems 
pagal šį reglamentą turi būti skiriama finansinė parama dotacijomis.

Pakeitimas 51
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 

Išbraukta.
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riedmenis;

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi ištekliai riboti, reikėtų finansinę paramą dotacijomis skirti tik projektams, kurie turi 
tikrą papildomą europinę naudą.

Pakeitimas 52
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 užbaigimo.

Or. fr

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dotacijos projektams, kuriems lengvai 
galima gauti iš naudotojų surenkamų 
pajamų, pirmiausia teikiamos projektui 
parengti, visų pirma viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystei įvertinti.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 54
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 pagal šį reglamentą 
nustatytos šios konkrečios veiksmų, kuriais 
įgyvendinami bendros svarbos projektai, 
tinkamumo gauti finansinių priemonių ir 
dotacijų pavidalo Sąjungos finansinę 
paramą sąlygos:

(a) Reglamento (ES) Nr. xxxx/2012 
[Transeuropinės energetikos 
infrastruktūros gairės] II priedo 1 ir 
2 dalyse nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendros svarbos 
projektams galima skirti Sąjungos 
finansinę paramą dotacijų, skiriamų 
tyrimams, forma;
(b) Reglamento (ES) Nr. xxxx/2012 
[Transeuropinės energetikos 
infrastruktūros gairės] II priedo 1 ir 
2 dalyse nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendros svarbos 
projektams, kurie pagal verslo planus ir 
kitus visų pirma galimų investuotojų ar 
kreditorių atliktus vertinimus yra 
komerciškai perspektyvūs, bet nepasiekia 
rizikos rodiklio, kuris leistų priimti 
sprendimą investuoti, gali būti skiriama 
Sąjungos finansinė parama finansinių 
priemonių, skiriamų darbams, forma;
(c) Reglamento (ES) Nr. xxxx/2012 
[Transeuropinės energetikos 
infrastruktūros gairės] II priedo 1 dalies 
a–d punktuose ir 2 dalyje nurodytoms 
kategorijoms priskiriamiems bendros 
svarbos projektams gali būti skiriama 
Sąjungos finansinė parama dotacijų, 
skiriamų darbams, forma, jeigu jie 
atitinka visus toliau nurodytus kriterijus;
i) projektas nėra komerciškai 
perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 
įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka 
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galimi investuotojai ar kreditoriai.
Vertinant projekto komercinį 
perspektyvumą atsižvelgiama į 
Reglamento (ES) Nr. xxxx/2012 
[Transeuropinės energetikos 
infrastruktūros gairės] 14 straipsnio 
3 dalyje numatytą sprendimą dėl paskatų 
ir jų pagrindimą;
ii) dėl projekto pagal Reglamento (ES) 
Nr. xxxx/2012 [Energetikos 
infrastruktūros gairės] 13 straipsnį 
priimtas tarpvalstybinio sąnaudų 
paskirstymo sprendimas arba, jei tai 
projektai, kuriems pagal Direktyvos 
2009/73/EB 36 straipsnį arba Reglamento 
(EB) Nr. 714/2009 17 straipsnį suteikta 
išimtis, kompetentingos nacionalinės 
reguliavimo institucijos ir agentūra 
pareiškė nuomonę dėl projekto 
komercinio perspektyvumo;
iii) pagal Reglamento (ES) Nr. xxxx/2012 
[Transeuropinės energetikos 
infrastruktūros gairės] 13 straipsnį atlikus 
konkretaus projekto sąnaudų ir naudos 
analizę, pateikiama įrodymų, kad 
projektas daro didelį teigiamą išorinį 
poveikį bent vienu iš šių aspektų:
– skatina tolesnę energetikos vidaus 
rinkos integraciją ir valstybių elektros 
energijos bei dujų tinklų sąveiką, 
padėdamas sujungti tarpusavyje valstybių 
narių tinklus ir pašalinti vidaus 
suvaržymus, gerinti tarptautinį elektros 
energijos perdavimą, kad jis atitiktų 
esamus energijos gamybos pajėgumus, 
arba patenkinti padidėjusius valstybių 
narių poreikius panaudojant dujų 
transportavimo priešinga kryptimi 
jungiamąsias linijas;
– padidina energijos tiekimo saugumą ir 
(arba) solidarumą, padėdamas užtikrinti 
tiekimo šaltinių, tiekimo subjektų ir 
maršrutų įvairinimą, sutrikimų prevenciją 
ir mažinimą, išvengti dėl tarpvalstybinių 
jungčių trūkumo atsiradusį 
atsinaujinančios energijos perteklių arba 



PE491.110v02-00 38/66 PR\909973LT.doc

LT

sumažinti ar pašalinti valstybių narių 
energetinę izoliaciją sujungiant šias 
rinkas su įvairesniais tiekimo šaltiniais ir 
(arba) įrengiant dujų transportavimo 
priešinga kryptimi jungiamąsias linijas;
prisideda prie tvaraus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos padėdamas užtikrinti 
elektros energijos iš atsinaujinančių 
išteklių perdavimą iš gamybos vietų į 
pagrindinius vartojimo centrus ir 
saugojimo vietas;
(d) Reglamento (ES) Nr. xxxx/2012 
[Transeuropinės energetikos 
infrastruktūros gairės] II priedo 1 dalies 
e punkte nurodytoms kategorijoms 
priskiriamiems bendros svarbos 
projektams gali būti skiriama Sąjungos 
finansinė parama dotacijų, skiriamų 
darbams, forma, jeigu jie nėra 
komerciškai perspektyvūs pagal šios 
straipsnio c punkto i papunktį ir jeigu 
galima įrodyti didelį teigiamą išorinį 
poveikį bent vienu aspektu, nurodytu šio 
straipsnio c punkto iii papunktyje.

Or. en

Pagrindimas

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
CEF and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Telekomunikacijų sektoriuje visi
veiksmai, kuriais įgyvendinami bendros 
svarbos projektai ir pagalbiniai 

4. Telekomunikacijų sektoriuje tik
veiksmai, kuriais prisidedama prie bendros 
svarbos projektų pagal Reglamentą (ES) 



PR\909973LT.doc 39/66 PE491.110v02-00

LT

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.

Nr. XXXX/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

Pagrindimas

Atsižvelgiant į telekomunikacijų sektoriaus ypatumus ir siekiant, kad nebūtų rinkos 
iškraipymų ir būtų užtikrintas ekonomiškai veiksmingiausias ES lėšų panaudojimas, turintis 
didžiausią sverto poveikį, finansinė parama turi būti grindžiama tik finansinėmis priemonėmis 
plačiajuosčio ryšio diegimo srityje.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Veiksmai, kuriais įgyvendinami 
bendros svarbos projektai, užtikrinantys 
bent jau dviejų sektorių iš EITP sektorių 
(transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų) sinergiją, ir kurie 
nurodyti priedo 4 dalyje, gali būti tinkami 
gauti Sąjungos finansinę paramą.

Or. xm

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nustatomi įvairūs tinkamumo gauti ES finansinę paramą kriterijai 
kiekvienam sektoriui, o dėl to sunku bus finansuoti veiksmus, kuriais gali būti užtikrinta 
sinergija. Siekiant numatyti daugiau paskatų projektams, kuriais užtikrinama transporto, 
telekomunikacijų ir energetikos sektorių sinergija, nustatoma nauja reikalavimų kategorija ir 
naujas priedas, kuriame pateikiamas iš anksto nustatytų projektų sąrašas.
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Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo programose turi būti nustatytos
dotacijų, kurios gali būti naudojamos 
atitinkamiems veiksmams finansuoti, 
formos.

Šio reglamento 17 straipsnyje apibrėžtose
darbo programose nustatomos dotacijų, 
kurios gali būti naudojamos atitinkamiems 
veiksmams finansuoti, formos.

Or. fr

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu to reikia konkretaus bendros 
svarbos projekto tikslams pasiekti, 
veiksmuose, kuriais padedama įgyvendinti 
bendros svarbos projektus, gali dalyvauti 
trečiosios šalys ir trečiosiose šalyse 
įsisteigę subjektai.

4. Jeigu to reikia konkretaus bendros 
svarbos projekto tikslams pasiekti ir kai tai 
tinkamai pagrįsta, veiksmuose, kuriais 
padedama įgyvendinti bendros svarbos 
projektus, ypač susijusiuose su tiekimo 
šaltinių įvairinimu ir tiekimo saugumu 
energetikos sektoriuje, gali dalyvauti 
trečiosios šalys ir trečiosiose šalyse 
įsisteigę subjektai.

Or. en

Pakeitimas 59
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 dotacijomis
pagal šį reglamentą, išskyrus atvejus, kai 
tai neišvengiamai būtina konkretaus 
bendros svarbos projekto tikslams pasiekti,
ir patikrinus, ar nėra galimybės paremti 
veiksmus kitų formų finansine parama, 
numatyta pagal EITP arba kitas Sąjungos 
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programas.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi ištekliai riboti, reikėtų finansinę paramą dotacijomis kuo labiau skirti projektams, 
įgyvendinamiems Sąjungoje.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu tai yra būtina, kad būtų 
veiksmingiau įgyvendinti atitinkami 
veiksmai, kuriais trečiosiose šalyse 
padedama įgyvendinti bendros svarbos 
projektus pagal reglamentus (ES) 
Nr. XXX/2012 [TEN-T gairės], (ES) 
Nr. XXX/2012 [Transeuropinės 
energetikos infrastruktūros gairės] ir (ES) 
Nr. XXX/2012 [INFSO gairės], 
finansavimas pagal šį reglamentą gali 
būti sujungtas su kituose atitinkamuose 
Sąjungos reglamentuose numatytu 
finansavimu. Tokiu atveju Komisija 
įgyvendinimo aktu gali nuspręsti 
patvirtinti vieną įgyvendinimui taikomų 
taisyklių rinkinį.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši nuostata prieštarauja Sutartyse įtvirtintai taisyklei, pagal kurią tam pačiam projektui 
negali būti skiriamos dviejų tipų ES dotacijos.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Daugiametėse ir metinėse darbo 
programose gali būti numatytos 

6. Šio reglamento 17 straipsnyje 
apibrėžtose daugiametėse ir metinėse 
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papildomos pasiūlymų teikimo taisyklės. darbo programose gali būti numatytos 
papildomos pasiūlymų teikimo taisyklės

Or. fr

Pakeitimas 62
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 % 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 % 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. xm

Pagrindimas

Sąveika labai svarbi tinkamam vidaus rinkos veikimui, ypač geležinkelių sektoriuje. Todėl 
reikėtų nustatyti tokį bendro finansavimo lygį, kuris skatintų įgyvendinti veiksmus, kuriais 
populiarinama sąveika.

Pakeitimas 63
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 

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

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi ištekliai riboti, reikėtų finansinę paramą dotacijomis skirti tik projektams, kurie turi 
faktinę papildomą europinę naudą.

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) transporto infrastruktūros prieigai 
ribotos judėsenos asmenims gerinti 
Sąjungos finansinės paramos suma negali 
viršyti 10 %.

Or. fr

Pagrindimas

Norint pasiekti šio reglamento 3 straipsnio a punkte nurodytą integracinio augimo tikslą, 
reikėtų skatinti veiksmus, skirtus ribotos judėsenos asmenų prieigai prie transporto 
infrastruktūros gerinti.

Pakeitimas 65
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), apimančiai 
geležinkelio linijų įrenginius ir 
geležinkelių riedmenų įrangą, upių 
informacijos paslaugoms (UIP) ir laivų 
eismo stebėsenos ir informacijos sistemai 
(VTMIS) Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų;

Or. fr
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Pagrindimas

Intelektinėms transporto sistemoms tenka pagrindinis vaidmuo įgyvendinant šiame 
reglamente numatytus konkrečius tikslus. Todėl reikėtų joms skirti daugiau reikšmės, ypač 
vidaus vandenų ir jūros sektoriuose.

Pakeitimas 66
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 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų.

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

Or. fr

Pagrindimas

Integruotosios sistemos, susijusios su SESAR įgyvendinimu, gali gauti tinkamą rinkos 
finansavimą. Todėl reikia nustatyti, kad viešoji finansinė parama gali būti skiriama 
antžeminei infrastruktūrai.

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių tyrimų sąnaudų 
ir 30 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių darbų sąnaudų;

Or. en
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Pakeitimas 68
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 [Transeuropinės 
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 60 %
veiksmams, kuriais, remiantis 7 straipsnio
3 dalies c ir d punktuose nurodytais 
įrodymais, regiono arba Sąjungos lygmeniu 
užtikrinamas didelis tiekimo saugumas, 
didinamas Sąjungos solidarumas ir 
prisidedama prie tvaraus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos.

Or. en

Pakeitimas 69
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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 70
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 

5. Bendro finansavimo normos gali būti 
padidintos iki 10 procentinių punktų, 
palyginti su 2–4 dalyse numatytais 
procentiniais dydžiais, šiems veiksmams:
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atsparumas klimato kaitos poveikiui arba 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas. Ši padidinimo norma 
neturėtų būti taikoma 11 straipsnyje 
nurodytoms bendro finansavimo normoms.

(a) visiems veiksmams, kuriais 
užtikrinama bent dviejų sektorių, kuriems 
skirta EITP (transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų), sinergija. Sąjungos 
finansinės paramos suma skiriama iš 
5 straipsnio 1 dalyje kiekvienam sektoriui 
nustatyto finansinio paketo, proporcingai 
kiekvieno sektoriaus svarbai 
atitinkamuose veiksmuose;
(b) visais veiksmais, 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.

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

Or. xm

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti papildomos 10 % dydžio bendro finansavimo normos 
klimato kaitos ir vadinamiesiems sinergijos veiksmams nustatymo kriterijus. Jame taip pat 
nurodoma, kad finansinė parama sinergijos veiksmams bus suteikiama iš kiekvienam 
atitinkamam sektoriui skirto finansinio paketo siekiant užtikrinti vienodą finansinių išteklių 
paskirstymą tarp sektorių.

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pasirinktiems veiksmams teiktinos 
finansinės paramos suma bus

6. Pasirinktiems veiksmams teiktinos 
finansinės paramos suma galėtų būti



PR\909973LT.doc 47/66 PE491.110v02-00

LT

moduliuojama pagal kiekvieno projekto 
sąnaudų ir naudos analizę, biudžeto išteklių 
prieinamumą ir poreikį kuo labiau didinti 
ES finansavimo sverto efektą.

moduliuojama pagal kiekvieno projekto 
sąnaudų ir naudos analizę, biudžeto išteklių 
prieinamumą ir poreikį kuo labiau didinti 
ES finansavimo sverto efektą.

Or. fr

Pakeitimas 72
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, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą. Ypatingas 
dėmesys skiriamas sunkumams, su kuriais 
galėtų susidurti kai kurios valstybės narės 
rengdamos projektus, ir tolygiam įvairių 
projektų geografiniam paskirstymui.

Or. fr

Pagrindimas

10 mlrd. eurų sumos nustatymas Sanglaudos fonde projektams, įgyvendinamiems pagal EITP, 
suteiks galimybę atitinkamoms šalims visapusiškai dalyvauti TEN-T. Vykdydama 
centralizuotą valdymą ir organizuodama projektų varžymąsi, Komisija turės užtikrinti, kad 
Sanglaudos fondo lėšas gaunančios šalys gautų reikiamą techninę pagalbą ir kad atrinkti 
projektai būtų tolygiai geografiškai paskirstyti.

Pakeitimas 73
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 jūros 
bei vidaus vandenų uostų ir oro uostų, 
įvairiarūšio transporto platformų ir uostų 
plėtrai;
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Or. fr

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) eismo valdymo sistemoms. ii) eismo valdymo sistemoms (UIP, ITS 
(kelių sektoriuje), VTMIS ir SESAR).

Or. fr

Pakeitimas 75
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 tyrimams, nepradėtiems per metus 
nuo paramos teikimo sąlygose nustatytos 
pradžios dienos ir per dvejus metus nuo 
minėtosios dienos – kitiems veiksmams, 
kuriems pagal reglamentą gali būti 
skiriama finansinė parama.

Or. fr

Pakeitimas 76
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 dvejus metus nuo paramos 
teikimo sąlygose nustatytos užbaigimo 
dienos, išskyrus tuos atvejus, kai 
nebaigiama įgyvendinti dėl tinkamai 



PR\909973LT.doc 49/66 PE491.110v02-00

LT

pagrįstų nenugalimos jėgos atvejų.

Or. fr

Pakeitimas 77
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. Ji 
perduodama Europos Parlamentui ir 
Tarybai visus sprendimus, priimtus 
tvirtinant 17 straipsnyje numatytas 
metines programas.

Or. fr

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gali būti numatytos konkrečios sąlygos, 
kaip antai perkamos veiklos vykdymo 
vieta, jeigu tai pateisinama dėl veiksmų 
tikslų ir jeigu tokiomis sąlygomis 
nepažeidžiami viešojo pirkimo principai;

(a) gali būti numatytos konkrečios sąlygos, 
kaip antai perkamos veiklos vykdymo 
vieta, jeigu tai pateisinama dėl veiksmų 
tikslų ir jeigu tokiomis sąlygomis 
nepažeidžiami Sąjungos viešojo pirkimo 
principai;

Or. fr

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinės priemonės, sukurtos pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[Naujasis finansinis reglamentas 2012] 
VIII antraštinę dalį, gali būti naudojamos, 
kad finansavimą galėtų lengviau gauti 
subjektai, įgyvendinantys veiksmus, kuriais 
padedama įgyvendinti bendros svarbos 
projektus, kaip apibrėžta reglamentuose 
(ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės], 
(ES) Nr. XXX 2012 [Transeuropinės 
energetikos infrastruktūros gairės] ir (ES) 
Nr. XXX/2012 [INFSO gairės], ir pasiekti 
jų tikslus. Finansinės priemonės 
grindžiamos ex ante atliktais rinkos 
trūkumų arba nepakankamai optimalaus 
investavimo atvejų bei investicijų poreikių 
vertinimais.

1. Finansinės priemonės, sukurtos pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[Naujasis finansinis reglamentas 2012] 
VIII antraštinę dalį, gali būti naudojamos, 
kad finansavimą galėtų lengviau gauti 
subjektai, įgyvendinantys veiksmus, kuriais 
padedama įgyvendinti bendros svarbos 
projektus, kaip apibrėžta reglamentuose 
(ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės], 
(ES) Nr. XXX 2012 [Transeuropinės 
energetikos infrastruktūros gairės] ir (ES) 
Nr. XXX/2012 [INFSO gairės], ir pasiekti 
jų tikslus.

Or. xm

Pagrindimas

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI)

FI  shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention; not create any 
distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned with EU's 
interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).

Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gali būti naudojamos tokios finansinės 
priemonės:

3. Ypač gali būti naudojamos tokios 
finansinės priemonės:

Or. fr
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Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visos kitos finansinės priemonės. (c) visos kitos finansinės priemonės, jei 
laikomasi šių reikalavimų:
– atitinka Reglamentą (ES) 
Nr. XXXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas 2012] ir
– atitinka šio reglamento tikslus.
Ši procedūra gali būti įgyvendinama 
priimant deleguotuosius aktus pagal šio 
reglamento 25 straipsnį.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant tinkamo finansinio valdymo būtina nurodyti sąlygas, kuriomis šiame reglamente 
nenumatyta finansinė priemonė gali būti sukurta. Šiuo paaiškinimu siekiama išlaikyti 
lankstumą, kurio reikia nenumatytose ekonominėse situacijose, ir sykiu užtikrinti Europos 
Parlamento vykdomą demokratinę kontrolę.

Pakeitimas 82
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, kurie pagal šio reglamento 
17 straipsnį gali būti remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
eiliškumo principu ir jais turi būti siekiama 
diversifikavimo pagal sektorius ir 
geografinio diversifikavimo tarp valstybių 
narių; jie turi atitikti šiuos kriterijus:

– atitikti strategijos „Europa 2020“ 
tikslus;
– turėti papildomą europinę naudą;
– neiškreipti konkurencijos vidaus 
rinkoje;
– daryti sverto poveikį Sąjungos paramai.
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Or. xm

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjunga, bet kuri valstybė narė ir kiti 
investuotojai gali teikti finansinę paramą, 
kuria papildomos naudojant finansines 
priemones gautos lėšos, jeigu Komisija 
sutinka su veiksmų tinkamumo finansuoti 
kriterijų ir (arba) priemonės investicijų 
strategijos pakeitimais, kurie gali būti 
būtini dėl papildomo įnašo.

2. Sąjunga, bet kuri valstybė narė ir kiti 
investuotojai gali teikti finansinę paramą, 
kuria papildomos naudojant finansines 
priemones gautos lėšos, jeigu Komisija 
tam pritaria.

Or. fr

Pakeitimas 84
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 grąžą nepakenkiant 
veiksmų, kurie remiami pagal šį 
reglamentą, įgyvendinimui.

Or. fr

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Finansinės priemonės gali būti 
derinamos su dotacijomis, 
finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, taip 

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

Or. fr

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[Naujasis finansinis reglamentas] 
18 straipsnio 2 dalį pajamos ir grąžinimai 
pagal vieną finansinę priemonę priskiriami 
tai finansinei priemonei. Finansinių 
priemonių, jau sukurtų pagal daugiametę 
finansinę programą 2007–2013 m. 
laikotarpiu, pajamos ir grąžinamos sumos 
iš tuo laikotarpiu pradėtų operacijų 
priskiriami 2014–2020 m. laikotarpio 
finansinei priemonei.

6. Pagal Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[Naujasis finansinis reglamentas] 
18 straipsnio 2 dalį pajamos ir grąžinimai 
pagal vieną finansinę priemonę priskiriami 
tai finansinei priemonei šio reglamento 
galiojimo laikotarpiu.

Or. fr

Pakeitimas 87
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 25 straipsnį.

Or. xm
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Pagrindimas

Daugiametėse ir metinėse darbo programose Komisija gali priimti politinius sprendimus, 
kurie papildytų šį reglamentą. Dėl šios priežasties pranešėjai siūlo įgyvendinimo aktus 
pakeisti deleguotaisiais, nes Europos Parlamentas gali geriau kontroliuoti šiuos klausimus.

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Daugiametės darbo programos 
persvarstomos bent laikotarpio viduryje.
Prireikus Komisija daugiametę darbo 
programą pataiso įgyvendinimo aktu. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
24 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

2. Daugiametės darbo programos 
persvarstomos bent laikotarpio viduryje.
Prireikus Komisija daugiametę darbo 
programą pataiso deleguotuoju aktu pagal 
šio reglamento 25 straipsnį.

Or. xm

Pagrindimas

Daugiametėse ir metinėse darbo programose Komisija gali priimti politinius sprendimus, 
kurie papildytų šį reglamentą. Dėl šios priežasties pranešėjai siūlo įgyvendinimo aktus 
pakeisti deleguotaisiais, nes Europos Parlamentas gali geriau kontroliuoti šiuos klausimus.

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Transporto srityje ne mažiau kaip 4–
5 proc. biudžeto išteklių, numatytų 
5 straipsnio 1 dalies a punkte, naudojami 
kaip naujoviškos finansinės priemonės.

Or. fr

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis
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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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 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 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]. Visi 
projektai vertinami remiantis šiais 
kriterijais:

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

(a) veiksmų parengtumo lygis projekto 
rengimo ir kūrimo etapais ir siūlomo 
įgyvendinimo perspektyvumas;

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

(b) Sąjungos paramos sverto poveikis 
viešosioms ir privačiosioms investicijoms 
ir bendrajai rinkai;

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

(c) būtinybė įveikti konkrečias finansines 
kliūtis ir rinkos finansavimo trūkumą, 
susijusius su projekto pobūdžiu ar skuba;
(d) sąnaudos ir nauda, įskaitant 
ekonominį, socialinį, šiltnamio dujų 
ir (arba) kitokį poveikį ir prieigą;
(e) tarpvalstybinis aspektas – transporto ir 
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energetikos sektoriuose.

Or. en

Pagrindimas

Atrankos kriterijai turi būti nustatyti iš anksto remiantis dabar galiojančio Reglamento 
(Nr. 680/2007) 5 straipsnio nuostatomis.

Pakeitimas 92
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
arba bendros judėjimo teisės. Gali būti 
patvirtinti kvietimai 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, 
intelektinės ir tausios transporto sistemos,
bendros judėjimo teisės arba 
infrastruktūros sujungimas. Gali būti 
patvirtinti kvietimai teikti pasiūlymus dėl 
kelių sektorių su 5 straipsnyje nustatytu 
finansiniu paketu, proporcingai kiekvieno 
sektoriaus svarbai numatytuose 
veiksmuose.

Or. fr

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dotacijų gavėjams pateikiamas orientacinis 
grafikas, kuriame nurodomos įsipareigotos 
išmokėti metinės lėšų dalys, o jei jis 
taikytinas finansinėms priemonėms, tai 
pateikiamas ir atitinkamoms finansų 
įstaigoms.

Dotacijų gavėjams, atitinkamoms 
valstybėms narėms ir Europos 
Parlamentui pateikiamas orientacinis 
grafikas, kuriame nurodomos įsipareigotos 
išmokėti metinės lėšų dalys, o jei jis 
taikytinas finansinėms priemonėms, tai 
pateikiamas ir atitinkamoms finansų 
įstaigoms.
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Or. fr

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinių metų, kuriems asignavimai 
skirti, pabaigoje nepanaudoti asignavimai 
automatiškai perkeliami į kitus metus.

Finansinių metų, kuriems asignavimai 
skirti, pabaigoje nepanaudoti asignavimai 
automatiškai perkeliami į kitus metus 
pagal Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[Naujasis finansinis reglamentas] 9 ir 
10 straipsnius;.

Or. fr

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų, susijusių su transporto ir 
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.

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.

Or. fr

Pagrindimas

Supaprastinimo tikslais reikėtų suderinti trijų sektorių taisykles, reglamentuojančias valstybių 
narių funkcijas.

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio trečia pastraipa
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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.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Supaprastinimo tikslais reikėtų suderinti trijų sektorių taisykles, reglamentuojančias valstybių 
narių funkcijas.

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio ketvirta pastraipa

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 kasmet praneša Komisijai, 
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. fr

Pakeitimas 98
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 

3. Komitetas užtikrina 17 straipsnyje
nurodytų darbo programų horizontalią 
peržiūrą ir ypač siekia garantuoti vienodą 
kiekvieno sektoriaus finansinių paketų 
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sektorių sinergija. indėlį rengiant kvietimus teikti 
pasiūlymus dėl kelių sektorių ir nustatant 
bendro finansavimo normas veiksmams,
kuriais užtikrinama sektorių sinergija,
kad būtų užtikrintas suderinamumas, 
nustatyta ir išnaudota sektorių sinergija.

Or. xm

Pagrindimas

Komitetas taip pat privalo turėti funkciją mėginti surasti tinkamo finansavimo sprendimus 
vadinamiesiems sinergijos veiksmams ir kvietimams teikti pasiūlymus dėl kelių sektorių.

Pakeitimas 99
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, 17 ir 20 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos 
galiojimo laikotarpiui.

Or. fr

Pakeitimas 100
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), 
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 

1. Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui
vertinimo ataskaitą, susijusią su visų 
priemonių tikslų pasiekimu (rezultatų ir 
poveikio lygmeniu), 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 
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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.

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.

Or. fr

Pakeitimas 101
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. fr

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I dalies a punktas (Horizontalieji prioritetai)

Komisijos siūlomas tekstas

Naujoviškas valdymas ir paslaugos Bendras Europos dangus - SESAR

Naujoviškas valdymas ir paslaugos
Kelių, geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
eismo valdymo sistemos (ITS, ERTMS ir
RIS)

Naujoviškas valdymas ir paslaugos Pagrindinio tinklo uostai ir oro uostai

Pakeitimas

Naujoviškas valdymas ir paslaugos Bendras Europos dangus - SESAR

Naujoviškas valdymas ir paslaugos Kelių, geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
eismo valdymo sistemos (ITS, ERTMS, 
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RIS ir VTMIS)

Naujoviškas valdymas ir paslaugos Pagrindinio tinklo uostai ir oro uostai, jūrų 
greitkeliai

Or. xm

Pagrindimas

Kadangi jūrų greitkeliai ir VTMIS yra esminiai ES transporto sistemos elementai, juos reikėtų 
įtraukti tarp horizontaliųjų prioritetų.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo III a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iš anksto nustatytų projektų, kuriais užtikrinama bent dviejų sektorių, kuriems skirta EITP, 
sinergija, 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 (pvz., tunelių, tiltų ir kt.) panaudojimas diegiant naujas jungtis, 
kurios padidintų energijos gamybos pajėgumą, diegiant naujus dujų koridorius arba 
telekomunikacijų tinklus.

Or. xm

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 56 pakeitimu dėl naujos 7 straipsnio 4a dalies. Šiame naujame 
priede įtvirtinamas preliminarus iš anksto nustatytų vadinamųjų sinergijos projektų, kuriems 
gali būti skirta ES parama, sąrašas. Šis sąrašas – paskatinimas projektų rengėjams pateikti 
veiksmus, kuriais galėtų būti užtikrinama trijų sektorių sinergija.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo reglamentu, kuriame siūloma sukurti Europos infrastruktūros tinklų priemonę, siekiama:

– sutelkti lėšas projektams, kuriais sukuriama papildoma europinė nauda transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų srityse , kad būtų įdiegti Europos integruoti tinklai, kuriais 
visoje Sąjungos teritorijoje būtų užtikrinta gerai veikianti aukšto lygio infrastruktūra;

– centralizuoti ir supaprastinti pagal šį reglamentą numatytų lėšų skyrimą Sąjungos lygmeniu 
ir nustatyti šio skyrimo reikalavimus, sykiu išnaudojant trijų sektorių sinergiją;

– sumaniai paskirstyti lėšas tarp tiesioginių išmokų ir naujų finansinių priemonių pasitelkiant 
rinką ir gerokai padidinant ES asignavimų veiksmingumą;

– finansiniu, techniniu ir veiklos lygmenimis geriau integruoti Sanglaudos fondo lėšas 
gaunančias šalis ir daliai pagal EITP skiriamų lėšų taikyti Sanglaudos fondo taisykles 
transporto srityje.

Dabartinės sunkios krizės sąlygomis siekiant ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės 
pažangos Europoje reikia:

– priemonių, skirtų viešiesiems finansams vėl stabilizuoti;
– didinti ekonomikos konkurencingumą Europoje;
– grįžti prie tvaraus, integracinio ir subalansuoto augimo.

Tokiomis aplinkybėmis pranešėjai tvirtai pritaria šiam reglamentui, kurio tikslas – nustatyti 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kuri labai padėtų siekti augimo ir konkurencingumo 
tikslo transporto, energetikos ir telekomunikacijų srityje trim būdais:

– pirma, suteiktų viešojo transporto inžinerijos sektoriui lėšų, reikalingų infrastruktūros 
projektams įgyvendinti, ir taip paskatintų didelius ekonomikos sektorius vystytis tiek 
įgyvendinimo, diegimo ar vėliau priežiūros etapais;

– antra, paskatintų šiuose sektoriuose mokslinius tyrimus, technologijų perdavimą ir (finansų 
bei veiklos) vystymąsi, o tai leistų Europai išsaugoti pirmaujantį vaidmenį pasauliniu 
lygmeniu šiose srityse;

– trečia, suteiktų Europos Sąjungai tvirtas, gerai veikiančias ir patikimas transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų sistemas, kurios prisidėtų prie jos ekonomikos 
konkurencingumo pasaulyje, prie darnaus ir integruoto Sąjungos veikimo, padėdama gerinti 
ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius rodiklius ir savo teritorinę integraciją.

Skaičiuojama, kad iki 2020 m. Sąjungos teritorijoje reikės skirti:
– 500 mlrd. transeuropiniams transporto tinklams, iš kurių 250 mlrd. turės būti skirti kliūtims 
pašalinti ir trūkstamoms, ypač tarpvalstybinėms, jungtims užbaigti;
– 200 mlrd. transeuropiniams energetikos tinklams;
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– 270 mlrd. plačiajuosčio ryšio diegimui ir paslaugų platformoms.

Taigi šiai priemonei 50 mlrd. biudžetas reikš, kad reikia:
– protingai pasirinkti infrastruktūrą atsižvelgiant į jos papildomą europinę naudą ir jos 
derėjimą su strategija „Europa 2020“;
– optimizuotai ir koordinuotai valdyti šią priemonę Europos Sąjungos organuose;
– glaudžiai bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais (valstybėmis narėmis, regionais, 
vietos valdžios institucijomis, projektų rengėjais);
– ES institucijoms (Komisijai, Tarybai, Parlamentui) tarpusavyje bendradarbiauti;
– ypatingą dėmesį skirti sanglaudos šalims, kurių poreikiai dideli, o priemonės – ribotos;
– optimaliai paskirstyti finansines priemones tarp tradicinių intervencinių priemonių ir naujų 
finansinių priemonių:

 dotacijos turėtų būti naudojamos tik nepelningiems arba mažai pelningiems 
projektams, o bendro finansavimo normos turi atitikti nustatytus tikslus ir 
prioritetus, ūkio subjektų ir rinkos poreikius ir veiklos pobūdį;

 naujoviškos finansinės priemonės turėtų leisti plačiai naudotis rinka užtikrinant:
o Sąjungos interesus, veiklos teisėtumą ir objektyvumą;
o didelį sverto poveikį;
o konkurencijos iškraipymo ir sutrikimo rinkose nebuvimą;

– šio reglamento įtraukimą į būsimą daugiametę finansinę programą užtikrinant glaudų 
koordinavimą su kitais finansavimais, kuriais siekiama to paties tikslo:

 8-oji bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų programa (Horizontas 2020);
 regionine sanglaudos politika.

Šiuo klausimu pranešėjai mano, kad daugiametės ir metinės programos turėtų būti tvirtinamos 
priimant deleguotuosius aktus. Parlamentas turėtų būti įtrauktas į šią veiklą, nes daromi 
politiniai sprendimai (pvz., dėl privalomų skelbti kvietimų teikti pasiūlymus) ir gali būti 
priimamos papildomos specialiosios taisyklės, reglamentuojančios bendros svarbos projektų 
teikimą, kurios gali pakeisti pagrindinį aktą. Be to, energetikos ir telekomunikacijų srityse 
nėra bendros svarbos projektų sąrašo, o dėl to gali būti palikta pernelyg daug laisvės 
Komisijai veikti.

Trys sektoriai, kuriems skirtas šis teisės aktas, yra labai svarbūs Sąjungos ir jos gyventojų 
ateičiai.

I. Transporto sektoriuje

Būtent čia jaučiamas fizinis ryšis tarp visų Sąjungos regionų, asmenų ir prekių gebėjimas 
judėti, be kurio neįmanomas joks vystymasis ir kuris nulemia Sąjungos teritorinę darną. Taip 
pat reikėtų pabrėžti, kad, be infrastruktūros politikos ir jos panaudojimo, visa Europos 
pramonė, susijusi su transportu (pvz., automobiliais, aviacija, geležinkeliais, kosmosu, 
transporto sistemomis), kol kas pirmauja pasaulyje ir sudaro didelį dalį mūsų ekonomikos 
potencialo.

Kitas lemiamas aspektas, apibūdinantis veiksmingus transporto tinklus, – jų indėlis į 
konkurencingumą. Jau 1993 m. Europos Komisijos Pirmininkas Jacques Delors paminėjo 
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Baltojoje knygoje dėl augimo, konkurencingumo ir užimtumo1, kad norint sukurti 15 milijonų 
darbo vietų ir atgaivinti ekonomikos augimą, reikia iki 2000 m. transporto tinklams skirti 
220 mlrd. ekiu2, iš kurių 82 mlrd. – prioritetiniams projektams.

Praėjus 20 metų ir kilus panašiai ekonomikos krizei Komisija siūlo transporto sektoriui skirti 
50 mlrd. mažiau (31,7 mlrd. EUR) Sąjungoje, kurios valstybių narių skaičius ir poreikiai 
gerokai išaugo.

Pranešėjų nuomone, optimali suma sverto poveikiui, kurį tikimasi gauti transporto srityje, 
turėtų būti ne mažesnė kaip 10 % sumos, kurią, kaip apskaičiuota, reikės investuoti (500 mlrd. 
EUR TEN-T iki 2020 m.).

Turėdama mintyje ribotus išteklius, Komisija siūlo Europos infrastruktūros tinklų priemones 
lėšas aiškiai skirti projektams, kurie yra pakankamai gerai parengti, kad gautų finansavimą 
būsimuoju daugiametės finansinės programos laikotarpiu, turi didelę papildomą naudą ES ir 
susiję su horizontaliaisiais prioritetais arba tausiojo transporto priemonėmis, tokiomis kaip 
geležinkeliai arba vidaus vandenų keliai. Priede pateikiamame sąraše jau nustatytas ribotas 
skaičius potencialių projektų, būtent koridorių, kuriems turės būti skiriama 85 % EITP 
numatytų lėšų. Vis dėlto kvietimuose dėl pasiūlymų išlieka konkurencinis aspektas, nes 
turimų lėšų nepakanka visiems priede išvardytiems projektams finansuoti.

Pranešėjai palankiai vertina nustatytą koridoriais grindžiamą metodą, nes tai didelis 
patobulinimas, jeigu kalbėtume apie tai, kaip valdomi trisdešimt dabartinių prioritetinių TEN-
T projektų, atrinktų 2004 m. dėl jų didelės naudos siekiant nacionalinio eismo srautų, 
sanglaudos ir tvaraus vystymosi tikslų. Pranešėjai norėtų šiuo etapu (ir tai būtų atskaitos 
taškas) pasitenkinti iš anksto nustatytais koridoriais ir kitomis Komisijos pasiūlytomis 
atkarpomis ir pasiūlyti tik nedidelį horizontaliųjų prioritetų pakeitimą – įtraukti jūrų 
greitkelius, kad tai ir toliau būtų prioritetas TEN-T srityje, kaip ir jūros intelektinių transporto 
sistemų paslaugos.

Be to, jei Taryba sutiks gerokai sumažinti finansinį paketą, reikės iš esmės persvarstyti priedo 
I dalyje išvardytų iš anksto nustatytų transporto projektų sąrašą.

Dalies Sanglaudos fondo lėšų panaudojimas pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę 
transporto srityje turi būti laikoma galimybe atitinkamoms šalims. Tai padės užtikrinti geresnę 
jungtį su didžiaisiais Europos tinklais, sykiu sustiprinant jų konkurencingumą ir integraciją į 
Europos Sąjungą. Tačiau būtina konkrečiai atsižvelgti į šių šalių padėtį tiek finansiniu, tiek 
veiklos aspektais, ypač turint mintyje principą „naudokite arba praraskite“. Techninė pagalba, 
skirta projektams Sanglaudos fondo lėšas gaunančiose šalyse rengti, padės šioms šalims 
visapusiškai pasinaudoti EITP, nes bus ištaisyti kai kurie trūkumai, susijusius su 
administraciniais gebėjimais.

II. Energetikos sektoriuje

Dėl infrastruktūros plėtros Europos Sąjungai iškils keli gyvybiškai svarbūs iššūkiai per 

                                               
1 COM(93) 700.
2 1 ekiu – 1 EUR (1999 m. sausio 1 d.)
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ateinančius kelerius metus:
 nepriklausomybė (tarpusavio priklausomybė) ir solidarumas energijos tiekimo 

Sąjungoje klausimais (saugumas, stabilumas);
 pažangių, geriau veikiančių ir taupančių energiją tinklų diegimas;
 naujų atsinaujinančios energijos tinklų kūrimas ir jų prijungimas prie tradicinių tinklų.

Energetikos sektoriuje investicijų trūkumas (daugiau nei 200 mlrd. EUR) ir vėlavimas 
užbaigti vidaus rinką yra pagrindinės kliūtys strategijos „Europa 2020“ tikslams pasiekti.

Todėl, pranešėjų manymu, siekiant didžiausio sverto poveikio už kiekvieną į energetikos 
infrastruktūrą investuotą eurą, tai būtų didžiausia iš EITP gauta nauda. Šiuo aspektu platesnis 
finansinių priemonių naudojimas taip pat turės papildomų privalumų gerinant ir pritraukiant 
privatų finansavimą panaudojant rinka grindžiamas priemones, kurios yra būtinos kuriant 
infrastruktūrą šiais finansinio suvaržymo laikais.

Dotacijos gali ir turėtų būti naudojamos kaip paskutinė išeitis prioritetiniams projektams, 
kurie nėra komerciškai perspektyvūs, bet turi didelį teigiamą išorinį poveikį, finansuoti, 
užtikrinant, kad nebūtų niekaip iškraipoma dar besivystanti energetikos rinka ir nebūtų 
sukuriama dirbtinė konkurencija su privačiuoju finansavimu.

EITP bus priemonė, užpildysianti spragą tarp būtinybės turėti naują ir šiuolaikišką 
infrastruktūrą ir energetikos bei klimato tikslų, kuriuos nustatyta pasiekti iki 2020 m., jei 
įgyvendinant šią priemonę bus paisoma prioritetų.

III. Telekomunikacijų sektoriuje

Paklausa grindžiamas plačiajuosčio ryšio diegimas – tai strateginis pasirinkimas, kurį būtina 
padaryti norint užbaigti bendrąją rinką informacinių ir ryšio technologijų srityje ir pasiekti 
skaitmeninės darbotvarkės tikslus.

Todėl pirmenybę reikėtų teikti Europos skaitmeninių paslaugų infrastruktūros diegimui; 
transeuropinėms didelės spartos pagrindinio tinklo jungtims viešosios administracijos 
įstaigoms; tarpvalstybinių e. valdžios paslaugoms (pvz., tarpvalstybinio e. viešojo pirkimo, 
e. teisingumo, e. sveikatos); galimybei naudotis viešojo sektoriaus informacija, įskaitant 
Europos paveldo skaitmeninius išteklius, data.eu ir daugiakalbius išteklius; saugai ir 
saugumui (saugesnis internetas ir ypatingos svarbos paslaugų infrastruktūra) ir pažangiosioms 
energetikos paslaugoms.

Pranešėjų nuomone, plačiajuosčio ryšio diegimui finansuoti pagal EITP turėtų būti 
naudojamos tik finansinės priemonės. Iš tiesų finansinės priemonės turi daug teigiamybių, 
palyginti su dotacijomis, tarp jų daug didesnis sverto poveikis ir todėl galimybė pasiekti 
daugiau namų ūkių turint tokį patį biudžetą. Kai bus patvirtintos viešosios paramos 
programos, reikėtų jose daug dėmesio skirti siekiant sukurti tokį teigiamą išorinį poveikį: 
vietos / kaimo ekonomikos plėtra, didesnis konkurencingumas arba darbo vietų kūrimas.

IV. Sinergija

Pranešėjai palankiai vertina Komisijos pasiūlymą sukurti trims sektoriams bendrą priemonę, 
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nes taip sumažės administracinės šios programos valdymo išlaidos. Vis dėlto, jų nuomone, 
reikėtų labiau skatinti energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektorių sinergiją. Siekdami 
labiau paskatinti projektų rengėjus pateikti veiksmus, kuriais gali būti užtikrinama trijų 
sektorių sinergija, pranešėjai siūlo konkrečiau suformuluoti tekstą dėl sinergijos, ypač dėl 
tinkamumo gauti paramą kriterijų, bendro finansavimo normų, valdymo ir finansinių 
taisyklių. Priedo IV dalyje pateikiamas naujas preliminarus iš anksto nustatytų projektų, 
kuriais gali būti užtikrinama sinergija, sąrašas.

Užbaigdami pranešėjai mano, kad EITP gali leisti pasiekti maksimaliai veiksmingą ES 
finansavimą svarbiausiems Sąjungos politiniams prioritetams transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų srityse taikant skaidrų, sinerginį, supaprastintą, centralizuotą ir 
reikalavimais pagrįstą valdymą.

Siūlomais pakeitimais siekiama ne tiek papildyti reglamentą naujais elementais, bet paaiškinti 
paskirtį, kadangi pranešėjai mano, kad EITP reglamentas turi likti glaustas.

Per derybas dėl būsimos daugiametės finansinės programos pranešėjai skirs visų pirma 
dėmesį tam, kad šiai priemonei būtų skirtos didelės biudžetinės ir veiklos lėšos. Sumažinus 
šias lėšas šis aktas netektų savo esmės ir tas lėšų sumažinimas gerokai pakenktų Sąjungos 
augimo ir konkurencingumo politikai.


