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Pakeitimas 1
Bernd Lange

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad mobilumo sektorius yra 
itin svarbus Europai: visų pirma, 
veiksmingas ir darnus transportas skatina 
ekonomikos vystymąsi ir sudaro žmonėms 
galimybes dalyvauti socialiniame 
gyvenime ir, antra vertus, mobilumo 
sektorius yra pagrindinis Europos 
pramonės sektorius, kuriame sukurta 
daug darbo vietų;

Or. de

Pakeitimas 2
Antonio Cancian

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad įvairių transporto rūšių 
energijos efektyvumas pastaraisiais metais 
išaugo, dėl to žymiai sumažėjo išmetamo 
CO2/km kiekis; vis dėlto mano, kad 
atitinkamų patobulinimų vykdymas, susijęs 
su išmetamais kenksmingais teršalais, buvo 
sustabdytas dėl transporto, ypač kelių 
transporto, sektoriuje nuolat didėjančios 
paklausos. primena, kad dėl miestuose 
susidariusių spūsčių išmetama 40 proc. 
CO2 dujų ir 70 proc. kitų transporto 
priemonių išmetamų teršalų;

1. pažymi, kad įvairių transporto rūšių 
energijos naudojimo efektyvumas 
pastaraisiais metais išaugo, dėl to žymiai 
sumažėjo išmetamo CO2/km kiekis; vis 
dėlto mano, kad atitinkamų patobulinimų 
vykdymas, susijęs su išmetamais 
kenksmingais teršalais, buvo sustabdytas 
dėl transporto, ypač kelių transporto, 
sektoriuje nuolat didėjančios paklausos;
primena, kad dėl miestuose susidariusių 
spūsčių išmetama 40 proc. CO2 dujų ir 70 
proc. kitų transporto priemonių išmetamų 
teršalų, taigi jos yra didžiausias išmetamų 
itin žalingų žmogaus sveikatai NOx ir 
PM10 šaltinis; pažymi, jog reikia naudoti 
pačias pažangiausias išmetalų mažinimo 
technologijas ne tik naujai gaminamiems 
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automobiliams, bet ir jau naudojamiems;

Or. it

Pakeitimas 3
Anni Podimata

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad įvairių transporto rūšių 
energijos efektyvumas pastaraisiais metais 
išaugo, dėl to žymiai sumažėjo išmetamo 
CO2/km kiekis; vis dėlto mano, kad 
atitinkamų patobulinimų vykdymas, susijęs 
su išmetamais kenksmingais teršalais, buvo 
sustabdytas dėl transporto, ypač kelių 
transporto, sektoriuje nuolat didėjančios 
paklausos. primena, kad dėl miestuose 
susidariusių spūsčių išmetama 40 proc. 
CO2 dujų ir 70 proc. kitų transporto 
priemonių išmetamų teršalų;

1. mano, kad įvairių transporto rūšių 
energijos naudojimo efektyvumas ateityje 
galėtų toliau didėti, dėl to žymiai 
sumažėtų išmetamo CO2/km kiekis, ir 
apgailestauja, kad atitinkamų 
patobulinimų vykdymas, susijęs su 
išmetamais kenksmingais teršalais, buvo 
sustabdytas dėl transporto, ypač kelių 
transporto, sektoriuje nuolat didėjančios 
paklausos; primena, kad dėl miestuose 
susidariusių spūsčių išmetama 40 proc. 
CO2 dujų ir 70 proc. kitų transporto 
priemonių išmetamų teršalų;

Or. fr

Pakeitimas 4
Edit Herczog

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad įvairių transporto rūšių 
energijos efektyvumas pastaraisiais metais 
išaugo, dėl to žymiai sumažėjo išmetamo 
CO2/km kiekis; vis dėlto mano, kad 
atitinkamų patobulinimų vykdymas, susijęs 
su išmetamais kenksmingais teršalais, buvo 
sustabdytas dėl transporto, ypač kelių 
transporto, sektoriuje nuolat didėjančios 

1. mano, kad įvairių transporto rūšių 
energijos naudojimo efektyvumas 
pastaraisiais metais išaugo, dėl to žymiai 
sumažėjo išmetamo CO2/km kiekis; vis 
dėlto mano, kad atitinkamų patobulinimų 
vykdymas, susijęs su išmetamais 
kenksmingais teršalais, buvo sustabdytas 
dėl transporto, ypač kelių transporto, 
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paklausos. primena, kad dėl miestuose 
susidariusių spūsčių išmetama 40 proc. 
CO2 dujų ir 70 proc. kitų transporto 
priemonių išmetamų teršalų;

sektoriuje nuolat didėjančios paklausos;
primena, kad dėl miestuose susidariusių 
spūsčių išmetama 40 proc. CO2 dujų ir 
70 proc. kitų transporto priemonių 
išmetamų teršalų; mano, kad be jokių 
išankstinių sąlygų reikėtų svarstyti bet 
kokias galimybes mažinti kelių transporto 
išmetamoCO2 kiekį;

Or. en

Pakeitimas 5
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad transporto sistema turi 
teikti klientams geriausias judumo 
galimybes, joje turi būti suderinti tvarūs 
sprendimai ir veiksmingos paslaugos; 
pažymi, kad geriau integravus įvairias 
transporto rūšis bus apskritai padidintas 
transporto sistemos veiksmingumas;

Or. en

Pakeitimas 6
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad reikia teikti pirmenybę 
jūros koridorių ir jūros bei geležinkelių 
transporto kaip pigesnių ir ekologiškesnių 
transporto rūšių plėtrai;

Or. ro
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Pakeitimas 7
Paul Rübig

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi nuomonės, kad tik taikant 
tinkamos transporto sąveikos sistemą 
ateityje bus įmanoma kuo geriau suderinti 
įvairių transporto priemonių naudojimą ir 
pagerinti energijos taupymą; šiuo tikslu, 
pabrėžia sąnaudų internalizavimo svarbą
siekiant pakartotinai subalansuoti įvairias
transporto rūšis ir, jei būtina ir reikalinga, 
skatinti naudoti mažiau teršiančias 
transporto priemones;

2. mano, kad tik taikant tinkamos 
transporto sąveikos sistemą ateityje bus 
įmanoma kuo geriau suderinti įvairių 
transporto priemonių naudojimą ir 
pagerinti energijos taupymą; taigi laikosi 
nuomonės, kad skubiai didesnę svarbą
reikia teikti įvairiarūšiam transportui, t. y. 
įvairių transporto rūšių koordinavimui, ir 
kad reikia skatinti kokybę siekiant 
stiprinti kiekvieną transporto rūšį 
išnaudojant jos potencialą ir tokiu būdu iš 
įvairių transporto rūšių kurti integruotą 
transporto tinklą;

Or. de

Pakeitimas 8
Lara Comi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi nuomonės, kad tik taikant
tinkamos transporto sąveikos sistemą
ateityje bus įmanoma kuo geriau suderinti 
įvairių transporto priemonių naudojimą ir 
pagerinti energijos taupymą; šiuo tikslu,
pabrėžia sąnaudų internalizavimo svarbą 
siekiant pakartotinai subalansuoti įvairias 
transporto rūšis ir, jei būtina ir reikalinga, 
skatinti naudoti mažiau teršiančias 
transporto priemones;

2. laikosi nuomonės, kad tik plėtojant
tinkamos transporto sąveikos ir 
įviariarūšio transporto sistemą Europoje
bus įmanoma padidinti energijos
naudojimo efektyvumą; šiuo tikslu 
pabrėžia sąnaudų internalizavimo kaip 
galimo papildomo sprendimo svarbą 
siekiant pakartotinai subalansuoti įvairias 
transporto rūšis ir, jei įmanoma, skatinti 
naudoti mažiau teršiančias transporto 
priemones tokiu būdu mažinant Europos 
transporto sistemos energijos poreikius ir 
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išmetamų CO2, NOx, ir PM10 kiekius;

Or. it

Pakeitimas 9
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi nuomonės, kad tik taikant 
tinkamos transporto sąveikos sistemą 
ateityje bus įmanoma kuo geriau suderinti 
įvairių transporto priemonių naudojimą ir 
pagerinti energijos taupymą; šiuo tikslu,
pabrėžia sąnaudų internalizavimo svarbą 
siekiant pakartotinai subalansuoti įvairias 
transporto rūšis ir, jei būtina ir reikalinga, 
skatinti naudoti mažiau teršiančias 
transporto priemones;

2. laikosi nuomonės, kad tik taikant 
tinkamos transporto sąveikos sistemą 
ateityje bus įmanoma kuo geriau suderinti 
įvairių transporto priemonių naudojimą ir 
pagerinti energijos taupymą; šiuo tikslu 
pabrėžia stipresnių, aukštos kokybės 
viešojo transporto tinklų gyventojams 
prieinamomis kainomis skatinimo
sąnaudų internalizavimo svarbą siekiant 
pakartotinai subalansuoti įvairias 
transporto rūšis ir, jei įmanoma ir 
reikalinga, skatinti naudoti mažiau 
teršiančias transporto priemones;

Or. pt

Pakeitimas 10
Lena Ek

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi nuomonės, kad tik taikant 
tinkamos transporto sąveikos sistemą 
ateityje bus įmanoma kuo geriau suderinti 
įvairių transporto priemonių naudojimą ir 
pagerinti energijos taupymą; šiuo tikslu,
pabrėžia sąnaudų internalizavimo svarbą 
siekiant pakartotinai subalansuoti įvairias 
transporto rūšis ir, jei būtina ir reikalinga, 
skatinti naudoti mažiau teršiančias 

2. laikosi nuomonės, kad tik taikant 
tinkamos transporto sąveikos sistemą 
ateityje bus įmanoma kuo geriau suderinti 
įvairių transporto priemonių naudojimą ir 
pagerinti energijos taupymą; pažymi, jog 
skubiai reikia didinti sąveiką, ir šiuo tikslu 
pabrėžia sąnaudų internalizavimo svarbą 
siekiant pakartotinai subalansuoti įvairias 
transporto rūšis ir, jei įmanoma ir 
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transporto priemones; reikalinga, skatinti naudoti mažiau 
teršiančias transporto priemones;

Or. en

Pakeitimas 11
Anni Podimata

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi nuomonės, kad tik taikant 
tinkamos transporto sąveikos sistemą 
ateityje bus įmanoma kuo geriau suderinti 
įvairių transporto priemonių naudojimą ir 
pagerinti energijos taupymą; šiuo tikslu,
pabrėžia sąnaudų internalizavimo svarbą 
siekiant pakartotinai subalansuoti įvairias 
transporto rūšis ir, jei būtina ir reikalinga,
skatinti naudoti mažiau teršiančias 
transporto priemones;

2. laikosi nuomonės, kad tik taikant 
tinkamos transporto sąveikos sistemą 
ateityje bus įmanoma kuo geriau suderinti 
įvairių transporto priemonių naudojimą ir 
pagerinti energijos taupymą; šiuo tikslu 
pabrėžia sąnaudų internalizavimo svarbą 
siekiant pakartotinai subalansuoti įvairias 
transporto rūšis ir skatinti naudoti mažiau 
teršiančias transporto priemones;

Or. fr

Pakeitimas 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi nuomonės, kad tik taikant 
tinkamos transporto sąveikos sistemą 
ateityje bus įmanoma kuo geriau suderinti 
įvairių transporto priemonių naudojimą ir 
pagerinti energijos taupymą; šiuo tikslu,
pabrėžia sąnaudų internalizavimo svarbą 
siekiant pakartotinai subalansuoti įvairias 
transporto rūšis ir, jei būtina ir reikalinga, 
skatinti naudoti mažiau teršiančias 
transporto priemones;

2. laikosi nuomonės, kad tik taikant 
tinkamos transporto sąveikos sistemą 
ateityje bus įmanoma kuo geriau suderinti 
įvairių transporto priemonių naudojimą ir 
pagerinti energijos taupymą; šiuo tikslu 
pabrėžia sąnaudų internalizavimo svarbą 
siekiant pakartotinai subalansuoti įvairias 
transporto rūšis ir, jei įmanoma ir 
reikalinga, skatinti naudoti mažiau 
teršiančias transporto priemones ir 
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alternatyvius energijos šaltinius nuo visų 
rūšių dujinio ir skysto kuro, pvz., 
suskystintų naftos dujų, suskystintų 
gamtinių dujų ir suslėgtų gamtinių dujų, 
iki elektros energijos;

Or. en

Pakeitimas 13
Paul Rübig

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. laikosi nuomonės, kad tik taikant 
tinkamos transporto sąveikos sistemą 
ateityje bus įmanoma kuo geriau suderinti 
įvairių transporto priemonių naudojimą ir 
pagerinti energijos taupymą; šiuo tikslu,
pabrėžia sąnaudų internalizavimo svarbą 
siekiant pakartotinai subalansuoti įvairias 
transporto rūšis ir, jei būtina ir reikalinga, 
skatinti naudoti mažiau teršiančias 
transporto priemones;

2. laikosi nuomonės, kad tik taikant 
tinkamos transporto sąveikos sistemą 
ateityje bus įmanoma kuo geriau suderinti 
įvairių transporto priemonių naudojimą ir 
pagerinti energijos taupymą; šiuo tikslu 
pabrėžia sąnaudų internalizavimo svarbą 
siekiant pakartotinai subalansuoti įvairias 
transporto rūšis ir, jei įmanoma ir 
reikalinga, skatinti naudoti mažiau 
teršiančias transporto priemones; ypač 
remia elektros energija varomą 
transportą, kad būtų skatinama naudoti 
mažai anglies dioksido išmetančias 
technologijas ir užtikrintas bendras 
transporto sistemos veiksmingumas;

Or. de

Pakeitimas 14
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pripažįsta viešojo sektoriaus, kuris
atlieka pagrindinį vaidmenį teikiant 
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visuotinės svarbos paslaugas, svarbą 
gerinant visuomenės galimybes naudotis 
mažiau teršiančio viešojo transporto 
paslaugomis, plėtojant pagrindinius 
ekonomikos sektorius, ypač energetiką, 
skatinant pramonę ir turizmą, skatinant 
socialinę ir regioninę sanglaudą ir 
stiprinant valstybės vaidmenį kartu su 
vartotojų organizacijomis reguliuojant 
rinką, dalyvaujant joje ir įsikišant į ją; 
pabrėžia, kad daugeliu atvejų viešojo ir 
privataus sektorių partnerystė šioje srityje 
tik palengvina verslo sąlygas 
ekonominėms grupėms ir suteikia 
priedangą privatizavimo atvejams, kurie 
kenkia visuomenės ir viešojo transporto 
paslaugų gavėjų interesams;

Or. pt

Pakeitimas 15
Paul Rübig

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pripažįsta visų transporto rūšių 
sąnaudų internalizavimo svarbą siekiant 
pakartotinai subalansuoti įvairių 
transporto rūšių naudojimą ir jų 
pajėgumus ir, jei būtina ir reikalinga, 
skatinti naudoti mažiau teršiančias 
transporto priemones; 

Or. de

Pakeitimas 16
Lara Comi

Nuomonės projektas
3 dalis



AM\803592LT.doc 11/24 PE438.447v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad taikant informacines ir 
komunikacines technologijas (IKT), 
atitinkančias navigacijos palydovų sistemą
Galileo, bus galima kiek įmanoma labiau 
padidinti eismo srautus ir sumažinti spūstis 
miestuose ir tarp miestų; pastebi, kad labai 
daug sunkiųjų transporto priemonių dažnai 
važiuoja tuščios ar pusiau tuščios, tokiu 
būdu be reikalo užgriozdindamos kelius;
privatiems vartotojams reikalaujant 
naujovių, prašo valstybes nares taikyti 
paramos politiką;

3. mano, kad naudojant informacines ir 
komunikacines technologijas (IKT), 
atitinkančias navigacijos palydovų 
sistemas Galileo ir EGNOS, bus galima 
optimizuoti eismo srautus, taigi ir 
sumažinti spūstis miestuose ir tarp miestų, 
ir bus sudarytos sąlygos kenksmingų 
teršalų išmetimo ir nelaimių keliuose 
mažinimui; pastebi, kad labai daug 
sunkiųjų transporto priemonių dažnai 
važiuoja tuščios ar pusiau tuščios, tokiu 
būdu be reikalo užgriozdindamos kelius ir 
didindamos juose pavojus; privatiems 
vartotojams reikalaujant naujovių, prašo 
valstybes nares transporto ir logistikos 
sektoriuje taikyti paramos politiką;

Or. it

Pakeitimas 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad taikant informacines ir 
komunikacines technologijas (IKT), 
atitinkančias navigacijos palydovų sistemą 
Galileo, bus galima kiek įmanoma labiau 
padidinti eismo srautus ir sumažinti spūstis 
miestuose ir tarp miestų; pastebi, kad labai 
daug sunkiųjų transporto priemonių dažnai 
važiuoja tuščios ar pusiau tuščios, tokiu 
būdu be reikalo užgriozdindamos kelius; 
privatiems vartotojams reikalaujant 
naujovių, prašo valstybes nares taikyti 
paramos politiką;

3. mano, kad naudojant informacines ir 
komunikacines technologijas (IKT), 
atitinkančias navigacijos palydovų sistemą 
Galileo, bus galima optimizuoti eismo 
srautus ir sumažinti spūstis miestuose ir 
tarp miestų; pastebi, kad labai daug 
sunkiųjų transporto priemonių dažnai 
važiuoja tuščios ar pusiau tuščios, tokiu 
būdu be reikalo užgriozdindamos kelius, ir 
kad daugėja lengvųjų automobilių, 
kuriais važiuoja tik vienas žmogus, taigi 
dėl šios priežasties didėja automobilių 
eismas ir itin padidėja degalų 
sunaudojimas; privatiems vartotojams 
reikalaujant naujovių, prašo valstybes nares 
taikyti paramos politiką;
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Or. en

Pakeitimas 18
Paul Rübig

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad taikant informacines ir 
komunikacines technologijas (IKT), 
atitinkančias navigacijos palydovų sistemą 
Galileo, bus galima kiek įmanoma labiau 
padidinti eismo srautus ir sumažinti spūstis 
miestuose ir tarp miestų; pastebi, kad labai 
daug sunkiųjų transporto priemonių 
dažnai važiuoja tuščios ar pusiau tuščios, 
tokiu būdu be reikalo užgriozdindamos 
kelius; privatiems vartotojams reikalaujant 
naujovių, prašo valstybes nares taikyti 
paramos politiką;

3. mano, kad naudojant informacines ir 
komunikacines technologijas (IKT), 
atitinkančias navigacijos palydovų sistemą 
Galileo, bus galima optimizuoti eismo 
srautus ir sumažinti spūstis miestuose ir 
tarp miestų; privatiems vartotojams 
reikalaujant naujovių, prašo valstybes nares 
taikyti paramos politiką;

Or. de

Pakeitimas 19
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad perspektyvioms 
technologijoms reikia pradėti taikyti 
būtinas pagrindines sąlygas ir atvirus 
standartus nesuteikiant pernelyg didelio 
pranašumo kuriai nors konkrečiai 
technologijai;

Or. en
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Pakeitimas 20
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. laikosi nuomonės, jog tam, kad būtų 
padidintas visų kelių eismo dalyvių 
saugumas, plėtojant miestus reikėtų 
atsižvelgti į tvaresnį judumą miestuose ir 
tarp miestų;

Or. ro

Pakeitimas 21
Anni Podimata

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad logistikai yra svarbios 
informacijos sistemos ir pažangiųjų 
transporto sistemų plėtra; pritaria įvairioms 
Bendrijos lygmeniu priimtoms
iniciatyvoms (pvz., SESAR, ERTMS, RIS 
ir SafeSeaNet); kviečia valstybes nares 
daugiau investuoti į infrastruktūrą ir 
pažangiąsias transporto sistemas, skatinti 
naudotis viešuoju transportu ir įvesti 
galiojančias įvairių rūšių transportą 
apimančias bilietų sistemas siekiant 
optimizuoti naudojimąsi įvairiomis 
transporto priemonėmis bei jų sąveiką, 
sumažinti energijos sąnaudas bei pagerinti 
saugumą;

4. pabrėžia, kad logistikai yra svarbios 
pažangiosios informacijos sistemos ir 
transporto plėtra; pritaria įvairioms 
Bendrijos lygmeniu priimtoms 
iniciatyvoms (pvz., SESAR, ERTMS, RIS 
ir SafeSeaNet); kviečia valstybes nares 
daugiau investuoti į infrastruktūrą siekiant 
užtikrinti transporto prieinamumą 
visiems, ypač riboto judumo asmenims, ir 
į pažangiąsias transporto sistemas, skatinti 
naudotis viešuoju transportu ir įvesti 
galiojančias įvairių rūšių transportą 
apimančias bilietų sistemas siekiant 
optimizuoti naudojimąsi įvairiomis 
transporto priemonėmis bei jų sąveiką, 
sumažinti energijos sąnaudas bei pagerinti 
saugumą;

Or. fr
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Pakeitimas 22
Edit Herczog

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad logistikai yra svarbios 
informacijos sistemos ir pažangiųjų
transporto sistemų plėtra; pritaria įvairioms 
Bendrijos lygmeniu priimtoms 
iniciatyvoms (pvz., SESAR, ERTMS, RIS 
ir SafeSeaNet); kviečia valstybes nares 
daugiau investuoti į infrastruktūrą ir 
pažangiąsias transporto sistemas, skatinti 
naudotis viešuoju transportu ir įvesti 
galiojančias įvairių rūšių transportą 
apimančias bilietų sistemas siekiant 
optimizuoti naudojimąsi įvairiomis 
transporto priemonėmis bei jų sąveiką, 
sumažinti energijos sąnaudas bei pagerinti 
saugumą;

4. pabrėžia, kad logistikai yra svarbios 
pažangiosios informacijos sistemos ir 
transporto plėtra; pritaria įvairioms 
Bendrijos lygmeniu priimtoms 
iniciatyvoms (pvz., SESAR, ERTMS, RIS 
ir SafeSeaNet); kviečia valstybes nares 
daugiau investuoti į infrastruktūrą ir 
pažangiąsias transporto sistemas, skatinti 
naudotis viešuoju transportu ir įvesti 
galiojančias įvairių rūšių transportą 
apimančias bilietų sistemas siekiant 
optimizuoti naudojimąsi įvairiomis 
transporto priemonėmis bei jų sąveiką, 
sumažinti energijos sąnaudas bei pagerinti 
kelių ir apskritai transporto priemonių
saugumą naudojant pažangiąsias 
technologijas;

Or. en

Pakeitimas 23
Lena Ek

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad logistikai yra svarbios 
informacijos sistemos ir pažangiųjų
transporto sistemų plėtra; pritaria įvairioms 
Bendrijos lygmeniu priimtoms 
iniciatyvoms (pvz., SESAR, ERTMS, RIS 
ir SafeSeaNet); kviečia valstybes nares 
daugiau investuoti į infrastruktūrą ir 
pažangiąsias transporto sistemas, skatinti 
naudotis viešuoju transportu ir įvesti 
galiojančias įvairių rūšių transportą 

4. pabrėžia, kad logistikai yra svarbios 
pažangiosios įvairiarūšės informacijos 
sistemos ir transporto plėtra; pritaria 
įvairioms Bendrijos lygmeniu priimtoms 
iniciatyvoms (pvz., SESAR, ERTMS, RIS 
ir SafeSeaNet); kviečia valstybes nares 
daugiau investuoti į infrastruktūrą ir ypač į
pažangiąsias įvairiarūšio transporto 
sistemas, skatinti naudotis viešuoju 
transportu ir įvesti galiojančias įvairių rūšių 
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apimančias bilietų sistemas siekiant 
optimizuoti naudojimąsi įvairiomis 
transporto priemonėmis bei jų sąveiką, 
sumažinti energijos sąnaudas bei pagerinti 
saugumą;

transportą apimančias bilietų sistemas 
siekiant optimizuoti naudojimąsi įvairiomis 
transporto priemonėmis bei jų sąveiką, 
sumažinti energijos sąnaudas bei pagerinti 
saugumą;

Or. en

Pakeitimas 24
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad logistikai yra svarbios 
informacijos sistemos ir pažangiųjų
transporto sistemų plėtra; pritaria įvairioms 
Bendrijos lygmeniu priimtoms 
iniciatyvoms (pvz., SESAR, ERTMS, RIS 
ir SafeSeaNet); kviečia valstybes nares 
daugiau investuoti į infrastruktūrą ir 
pažangiąsias transporto sistemas, skatinti 
naudotis viešuoju transportu ir įvesti 
galiojančias įvairių rūšių transportą 
apimančias bilietų sistemas siekiant 
optimizuoti naudojimąsi įvairiomis 
transporto priemonėmis bei jų sąveiką, 
sumažinti energijos sąnaudas bei pagerinti 
saugumą;

4. pabrėžia, kad logistikai yra svarbios 
pažangiosios įvairiarūšės informacijos 
sistemos ir transporto plėtra; pritaria 
įvairioms Bendrijos lygmeniu priimtoms 
iniciatyvoms (pvz., SESAR, ERTMS, RIS 
ir SafeSeaNet); kviečia valstybes nares 
daugiau investuoti į infrastruktūrą ir 
pažangiąsias įvairiarūšio transporto 
sistemas, skatinti naudotis viešuoju 
transportu ir įvesti galiojančias įvairių rūšių 
transportą apimančias bilietų sistemas 
siekiant optimizuoti naudojimąsi įvairiomis 
transporto priemonėmis bei jų sąveiką, 
sumažinti energijos sąnaudas bei pagerinti 
saugumą;

Or. en

Pakeitimas 25
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi elektra varomo transporto 
svarbą ne tik gerinant energijos 
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naudojimo efektyvumą apskritai, bet ir 
įtraukiant atsinaujinančius energijos 
šaltinius į elektros energijos sistemą ir 
tokiu būdu didinant jos veiksmingumą; 
ragina Komisiją ir valstybes nares 
pritariant vietos valdžios institucijoms 
aiškiai įsipareigoti įgyvendinti projektus, 
kuriuos vykdant siekiama parodyti, jog 
elektra varomas transportas miestuose yra 
perspektyvus techniniu ir energijos 
naudojimu požiūriu, ir parengti pagrindą 
reguliavimo priemonėms, įskaitant, 
pavyzdžiui, mokestines priemones, 
taikomas perkant ar naudojant 
automobilius, transporto priemonės tipo 
patvirtinimą ir tiekimo tarifus, kurias 
taikant būtų skatinama naudoti 
reikalingas technologijas; 

Or. es

Pakeitimas 26
Antonio Cancian

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. teigiamai vertina pažangą, pasiektą 
kelių saugumo srityje naudojant 
naująsias technologijas ir radijo 
navigacijos sistemas derinant jas su 
griežtesniais techninių projektų 
standartais, skirtais, pavyzdžiui, apsaugoti 
pėsčiuosius; vis dėlto atkreipia dėmesį į 
tai, kad 2001 m. Baltojoje knygoje 
nustatytas tikslas iki 2010 m. perpus 
sumažinti nelaimių keliuose aukų skaičių 
nebuvo pasiektas; 

Or. it
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Pakeitimas 27
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad plėtojant darnųjį 
transportą reikėtų atsižvelgti į neįgalių 
žmonių poreikius siekiant skatinti jų 
judumą; 

Or. ro

Pakeitimas 28
Bernd Lange

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją siekiant stiprinti 
darnaus, mažai anglies dioksido 
išmetančio transporto sektorių plėtoti 
integruotą politiką, kurioje būtų 
atsižvelgiama į naujoves, pvz., 
pažangiąsias transporto sistemas, į 
mokslinių tyrimų skatinimą, 
konkurencijos teisės aktus, vidaus rinkos 
taisykles (pvz., kabotažo) ir logistiką ir 
visos šios sritys sujungiamos;

Or. de

Pakeitimas 29
Antonio Cancian

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina pramonės ir mokslinių tyrimų 
institucijas plėtoti ir toliau kurti 
tarptautiniu mastu konkurencingas 
Europos technologijas siekiant pagerinti 
visų transporto priemonių  ir naudojamų 
asmeninėms reikmėms, ir naudojamų 
visuomenės ir komercinėms reikmėms 
rūšių saugumą ir atitikimą aplinkos 
apsaugos reikalavimams;  

Or. it

Pakeitimas 30
Antonio Cancian

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina lengvųjų automobilių ir 
sunkvežimių gamintojus naudoti esamas 
technologijas informacijai apie 
automobilių ir kelių sąveiką ir oro sąlygas 
gauti ir plačiai naudoti automobilyje 
įtaisytą sistemą, kuri sudaro galimybes 
pagrindinius duomenis, pvz., greitį, 
navigacijos duomenis, važiavimo laiką ir 
kt., vaizduoti ant priekinio stiklo, kad būtų 
skatinama vairuoti tausiai aplinkos 
apsaugos požiūriu; ragina valstybes nares 
skatinti rengti naujas informacines ir 
švietimo kampanijas, skirtas kelių eismo 
dalyviams;

Or. it
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Pakeitimas 31
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suintensyvinti mokslinius tyrimus 
transporto, saugos ir mažiau teršiančio 
tvaraus mobilumo sektoriuose, pagerinti 
logistiką ir esamą infrastruktūrą, skubiai 
vykdyti jau finansuojamus TEN-T 
projektus, integruotai, nuosekliai ir 
veiksmingai numatyti būsimų transporto 
tinklų sukūrimą, atsižvelgiant į Lisabonos 
darbotvarkę.

6. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suintensyvinti mokslinius tyrimus 
transporto, saugos ir mažiau teršiančio 
tvaraus mobilumo sektoriuose didinant 
mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidas 
naujosioms technologijoms, pagerinti 
logistiką ir esamą infrastruktūrą, skubiai 
vykdyti jau finansuojamus TEN-T 
projektus, integruotai, nuosekliai ir 
veiksmingai numatyti būsimų transporto 
tinklų sukūrimą, atsižvelgiant į Lisabonos 
darbotvarkę.

Or. en

Pakeitimas 32
Antonio Cancian

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pritaria Komisijos nuomonei, kad 
baigiant kurti vidaus rinką reikia taip pat 
liberalizuoti transporto sektorių, ypač 
geležinkelių transportą; mano, kad 
transporto sektoriuje kaip ir kituose 
sektoriuose turėtų būti sąžiningai 
laikomasi visiškai laisvą konkurenciją 
užtikrinančių taisyklių ir taikomos 
bendros nuostatos siekiant užtikrinti 
patekimą į rinką ar bent tarpusavio 
sąveiką; tikisi, kad Europa transporto ir 
energetikos klausimais ir bendraudama 
su ne ES šalimis kalbės vienu balsu;

Or. it



PE438.447v01-00 20/24 AM\803592LT.doc

LT

Pakeitimas 33
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją plėtoti politikos sritis, 
kurias įgyvendinant skatinama Europoje 
gaminti ir naudoti visiškai aplinkos 
neteršiančias transporto priemones, pvz., 
elektros energija varomas transporto 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 34
Lena Ek

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina sukurti bendrą Europos 
rezervavimo sistemą siekiant padidinti 
įvairių transporto rūšių veiksmingumą ir 
supaprastinti bei padidinti jų sąveiką;

Or. sv

Pakeitimas 35
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
remti darnaus tarpvalstybinio transporto 
projektus, vykdomus kartu su Europos 
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kaimynystės politikos šalimis, kadangi 
tinkamai veikiančių jungčių tarp 
geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų 
tinklų trūkumas yra pagrindinė beveik 
visiškos priklausomybės nuo sunkvežimių 
naudojimo regioniniuose keliuose 
priežastis;

Or. en

Pakeitimas 36
Bernd Lange

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
imtis aktyvių veiksmų siekiant skubiai 
įgyvendinti naujovių standartizavimą 
transporto sektoriuje, kad naujos 
technologijos, pvz., e. judumo srities 
naujovės, kuo greičiau patektų į rinką; 

Or. de

Pakeitimas 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad laikotarpiu, kai mažėja 
naftos ištekliai ir būtina smarkiai 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą, transporto sektoriuje turi 
būti siekiama technologiniu požiūriu 
radikaliai pereiti prie, pvz., elektros 
energija varomų transporto priemonių; 
prašo Komisiją užtikrinti tinkamas 
pagrindines sąlygas elektros energija 
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varomų transporto priemonių kūrimui be 
kitų priemonių nuolat remiant tyrimų ir 
taikomosios veiklos bei standartizavimo 
procesus, skatinant taikyti griežtesnius 
transporto priemonių išmetalų 
apribojimus ir automobilių 
apmokestinimą atsižvelgiant į jų 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir persvarstant transporto 
priemonių ženklinimo direktyvą ir 
geriausios praktikos gaires;  

Or. en

Pakeitimas 38
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad darniojo transporto plėtra 
turėtų būti įtraukta į ES 2020 m. 
strategiją;

Or. ro

Pakeitimas 39
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pažymi, kad pasiekta didelė pažanga 
įgyvendinant TEN-T projektus; mano, 
kad ES transporto politikoje didžiulis 
dėmesys ir toliau turi būti skiriamas TEN-
T projektams, ypač tiems projektams, 
kurie yra numatyti arba jau yra 
įgyvendinami labiausiai izoliuotuose ES 
regionuose, kuriuose nėra būtinos 
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transporto infrastruktūros ir jungčių su 
kitomis Europos dalimis keleivių ir prekių 
gabenimui;

Or. en

Pakeitimas 40
Lena Ek

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, jog reikia visiškai 
liberalizuoti geležinkelių sektorių siekiant 
padidinti jo konkurencingumą kitų 
transporto rūšių atžvilgiu, padidinti 
paslaugų teikėjų įvairovę, pagerinti 
kokybę ir paslaugas;

Or. sv

Pakeitimas 41
Bernd Lange

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Komisiją aktyviau teikti 
pagalbą įgyvendinant struktūrines 
permainas transporto sektoriuje, kad 
galima būtų užtikrinti šio itin svarbaus 
Europos pramonės sektoriaus tolesnį 
perspektyvumą, o darbo vietos jame būtų 
apsaugotos. Tai galima padaryti 
automobilių gamintojus pavertus judumo 
paslaugų teikėjais plėtojant darbuotojų 
įgūdžius ir kvalifikaciją, paspartinus 
gamybos, sektoriaus ar sistemos plėtrą, 
įsteigus visos Europos judumo sektoriaus 
pokyčių stebėjimo centrą, sukūrus 
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regionines konsultavimo programas ir 
teikiant paramą iš struktūrinių fondų, kad 
būtų skatinamas tvarus žmonių ir prekių 
judumas ir mažinami struktūrinių 
permainų judumo sektoriuje keliami 
neigiami padariniai; 

Or. de

Pakeitimas 42
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. apgailestauja dėl to, kad 2001 m. 
Baltojoje knygoje nustatytas tikslas iki 
2010 m. perpus sumažinti nelaimių 
keliuose aukų skaičių nebuvo pasiektas; 
ragina Komisiją pateikti tolesnę strategiją, 
kurioje būtų aiškiai apibrėžti 
veiksmingesnės kovos su nelaimėmis 
keliuose veiksmai; 

Or. en


