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Pakeitimas 1
Niki Tzavela

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad ES turi siekti efektyviau 
veikiančios transporto sistemos, kuri 
padėtų siekti išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tikslo ir sumažinti energetinę 
priklausomybę;

1. pripažįsta, kad ES turi siekti tvaresnės ir
efektyviau veikiančios transporto sistemos, 
kuri padėtų siekti išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo tikslo, sumažinti 
energetinę priklausomybę ir visapusiškai 
integruoti ES regionus, kad jie taptų 
konkurencingi pasaulio ekonomikoje;
mano, kad tuo taip pat bus skatinamas 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas;

Or. en

Pakeitimas 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad ES turi siekti efektyviau 
veikiančios transporto sistemos, kuri 
padėtų siekti išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tikslo ir sumažinti energetinę 
priklausomybę;

1. pripažįsta, kad ES turi siekti efektyviau 
veikiančios ir konkurencingos transporto 
sistemos, kuri padėtų siekti išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo tikslo ir sumažinti 
energetinę priklausomybę;

Or. en

Pakeitimas 3
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad ES turi siekti efektyviau 
veikiančios transporto sistemos, kuri 
padėtų siekti išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tikslo ir sumažinti energetinę 
priklausomybę;

1. pripažįsta, kad ES turi siekti efektyviau 
veikiančios transporto sistemos, kuri 
padėtų siekti išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tikslo ir sumažinti energetinę 
priklausomybę nuo ypač nestabilių ir 
nedemokratinių režimų;

Or. da

Pakeitimas 4
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad ES turi siekti efektyviau 
veikiančios transporto sistemos, kuri 
padėtų siekti išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tikslo ir sumažinti energetinę 
priklausomybę;

1. pripažįsta, kad ES turi siekti efektyviau 
veikiančios transporto sistemos, kuri 
padėtų siekti išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tikslo, sumažinti energetinę 
priklausomybę ir konkurencingumo ir 
augimo;

Or. en

Pakeitimas 5
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi daugelį iniciatyvų, kurių, 
siekdama skatinti Europos transporto 
sektoriaus konkurencingumą ir 
efektyvumą, ėmėsi Europos Sąjunga, 
kaip, pvz., Eurovinjetės, pažangiųjų 
transporto sistemų diegimo, transporto 
priemonių degalų naudojimo efektyvumo 
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ir padangų ženklinimo iniciatyvos;

Or. en

Pakeitimas 6
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad transporto sektorius 
išmeta daugiau nei ketvirtadalį viso ES 
išmetamo CO2 kiekio, kad šio sektoriaus 
emisijos vis didėja ir kad, siekiant iš 
tikrųjų pakeisti šią tendenciją, jis turi būti 
pritaikytas prie naujų ekologiškų 
technologijų;

Or. da

Pakeitimas 7
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad transporto sektoriuje 
turėtų būti pagerinta nepakankama 
energijos vartojimo efektyvumo skatinimo 
infrastruktūra ir kad turi būti padidinti 
šio sektoriaus įsipareigojimai šioje srityje 
imti veiksmų, kadangi sutaupyta energija 
vis dar yra pigiausia, konkurencingiausia, 
švariausia ir saugiausia energijos forma; 

Or. lt



PE472.121v01-00 6/27 AM\876754LT.doc

LT

Pakeitimas 8
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. supranta, kad transporto sektorius 
labai prisideda prie pramonės politikos, 
konkurencingumo ir ES prekybos 
balanso; pažymi, kad 2009 m. transporto 
sektoriuje mašinų ir įrangos eksportas 
siekė 454,7 mlrd. EUR, tai sudaro 
41,5 proc. viso eksporto į kitas, nei 27 ES 
šalys; be to, pažymi, kad 2009 m. 
didžiausias ES užregistruotas prekybos 
perteklius mašinų ir įrangos srityje buvo 
transporto sektoriuje (112,6 mlrd. EUR) ir 
transporto paslaugų sektoriuje (21,5 mlrd. 
EUR);

Or. ro

Pakeitimas 9
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad transporto sektoriui 
taikomos energijos taupymo politikos 
nuostatomis neturi būti apribojamas 
judumas ir kad bet kokie išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo reikalavimai turi 
būti įvertinami atsižvelgiant į jų poveikį 
konkurencingumui; mano, kad efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamą transporto 
sektorių galima sukurti tik laikantis 
nuoseklaus politinio požiūrio, pagal kurį 
būtų teikiamos tinkamos paskatos ūkinės 
veiklos vykdytojams;

Išbraukta.

Or. da
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Pakeitimas 10
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad transporto sektoriui 
taikomos energijos taupymo politikos 
nuostatomis neturi būti apribojamas 
judumas ir kad bet kokie išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo reikalavimai turi 
būti įvertinami atsižvelgiant į jų poveikį 
konkurencingumui; mano, kad efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamą transporto 
sektorių galima sukurti tik laikantis 
nuoseklaus politinio požiūrio, pagal kurį 
būtų teikiamos tinkamos paskatos ūkinės 
veiklos vykdytojams;

2. pabrėžia, kad transporto sektoriui 
taikomos energijos taupymo politikos 
nuostatomis neturi būti apribojamas 
judumas ir kad bet kokie išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo reikalavimai turi 
būti įvertinami atsižvelgiant į jų poveikį 
konkurencingumui; ragina įvesti naują 
finansinę priemonę 2014–2020 m. 
finansinėje perspektyvoje, kad būtų 
galima bendrai finansuoti judumo mieste 
planus; mano, kad efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamą transporto sektorių 
galima sukurti tik laikantis nuoseklaus ir 
įvairiapusiško politinio požiūrio, pagal 
kurį būtų teikiamos tinkamos paskatos 
ūkinės veiklos vykdytojams ir būtų 
įtraukiami įvairūs subjektai, įskaitant 
vietos ir regionų valdžios institucijas, 
infrastruktūros planuotojus, vežėjus bei 
visuomenę; atkreipia dėmesį į tai, kad 
esminių techninių transporto priemonių 
patobulinimų įdiegimas turėtų būti 
susietas su ribinių emisijų verčių 
triukšmui ir švaresniam orui laikymusi;

Or. lt

Pakeitimas 11
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad transporto sektoriui 2. pabrėžia, kad transporto sektoriui 
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taikomos energijos taupymo politikos 
nuostatomis neturi būti apribojamas 
judumas ir kad bet kokie išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo reikalavimai turi 
būti įvertinami atsižvelgiant į jų poveikį 
konkurencingumui; mano, kad efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamą transporto 
sektorių galima sukurti tik laikantis 
nuoseklaus politinio požiūrio, pagal kurį 
būtų teikiamos tinkamos paskatos ūkinės 
veiklos vykdytojams;

taikomos energijos taupymo ir išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo politikos 
nuostatomis neturi būti apribojamas 
judumas ir kad bet kokie išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo reikalavimai turi 
būti įvertinami atsižvelgiant į jų poveikį 
konkurencingumui, o bet kokie nauji 
tikslai gali būti nustatomi tik tuomet, jei 
visos dalyvaujančios šalys bendrai sutaria 
ir jei naujus tikslus galima pasiekti 
įgyvendinus pasiektą technologinę 
pažangą; mano, kad efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamą transporto sektorių 
galima sukurti tik laikantis nuoseklaus 
politinio požiūrio, pagal kurį būtų 
teikiamos tinkamos paskatos ūkinės 
veiklos vykdytojams;

Or. en

Pakeitimas 12
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad transporto sektoriui 
taikomos energijos taupymo politikos 
nuostatomis neturi būti apribojamas 
judumas ir kad bet kokie išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo reikalavimai turi 
būti įvertinami atsižvelgiant į jų poveikį 
konkurencingumui; mano, kad efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamą transporto 
sektorių galima sukurti tik laikantis 
nuoseklaus politinio požiūrio, pagal kurį 
būtų teikiamos tinkamos paskatos ūkinės 
veiklos vykdytojams;

2. pabrėžia, kad transporto sektoriui 
taikomos energijos taupymo politikos 
nuostatomis nereikia apsunkinti judumo ir 
kad degalų naudojimo efektyvumo 
standartais bus skatinamas ES 
konkurencingumas ir inovacijos, taip pat 
įmonėms ir vartotojams bus padedama 
sutaupyti daug išlaidų taikant lyginamąją 
gyvavimo ciklo analizę; mano, kad 
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamą 
transporto sektorių galima sukurti tik 
laikantis nuoseklaus politinio požiūrio, 
pagal kurį būtų teikiamos tinkamos 
paskatos ūkinės veiklos vykdytojams;

Or. en
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Pakeitimas 13
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad transporto sektoriui 
taikomos energijos taupymo politikos 
nuostatomis neturi būti apribojamas 
judumas ir kad bet kokie išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo reikalavimai turi 
būti įvertinami atsižvelgiant į jų poveikį 
konkurencingumui; mano, kad efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamą transporto 
sektorių galima sukurti tik laikantis 
nuoseklaus politinio požiūrio, pagal kurį 
būtų teikiamos tinkamos paskatos ūkinės 
veiklos vykdytojams;

2. pabrėžia, kad bet kokie išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo reikalavimai turi 
būti įvertinami atsižvelgiant į jų poveikį
įvairių transporto rūšių
konkurencingumui; mano, kad efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamą transporto 
sektorių galima sukurti tik laikantis 
nuoseklaus politinio požiūrio, pagal kurį 
būtų teikiamos tinkamos paskatos ūkinės 
veiklos vykdytojams;

Or. en

Pakeitimas 14
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad transporto sektoriui 
taikomos energijos taupymo politikos 
nuostatomis neturi būti apribojamas 
judumas ir kad bet kokie išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo reikalavimai turi 
būti įvertinami atsižvelgiant į jų poveikį 
konkurencingumui; mano, kad efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamą transporto 
sektorių galima sukurti tik laikantis 
nuoseklaus politinio požiūrio, pagal kurį 
būtų teikiamos tinkamos paskatos ūkinės 
veiklos vykdytojams;

2. pabrėžia, kad transporto sektoriui 
taikomos energijos taupymo politikos 
nuostatomis neturi būti apribojamas 
judumas ir kad bet kokie išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo reikalavimai turi 
būti įvertinami atsižvelgiant į jų poveikį
Europos pramonės konkurencingumui;
mano, kad efektyviu išteklių naudojimu 
grindžiamą transporto sektorių galima 
sukurti tik laikantis nuoseklaus ir 
integruoto politinio požiūrio, pagal kurį 
būtų teikiamos tinkamos paskatos ūkinės 
veiklos vykdytojams;



PE472.121v01-00 10/27 AM\876754LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 15
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi didelį energijos vartojimo 
efektyvumo ir alternatyvių energijos 
šaltinių potencialą transporto sektoriui; 
pabrėžia, kad transporto sektoriaus su 
energijos vartojimu ir klimatu susijusius 
tikslus galima pasiekti taikant įvairių 
energijos šaltinių derinį ir išnaudojant 
esamas energijos taupymo galimybes;

Or. en

Pakeitimas 16
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad rinkai jau pateikta daug 
inovacijų efektyviai kurą naudojančių 
technologijų srityje;

Or. en

Pakeitimas 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad siekiant strategijos „ES 
2020“ tikslų svarbu skatinti elektros 
energija grindžiamą judumą; ragina 
Komisiją ir valstybes nares nedelsiant 
priimti bendrus sąveikius standartus ir 
visoje ES sukurti įkrovimo infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 18
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad didelių informacinių ir 
komunikacinių technologijų (IKT) 
galimybių dėka turėtų sumažėti transporto 
priemonių išmetamųjų teršalų kiekis vežant 
keleivius ir krovinius; pažymi, kad reikia 
skatinti inovacinius sprendimus, pvz., 
optimalaus maršruto planavimą, skirtingų 
transporto rūšių derinimą arba ryšį tarp 
transporto priemonių ir infrastruktūros; 
primena, kad naudojant IKT gali sumažėti 
būtinybė keliauti;

3. pabrėžia, kad didelių informacinių ir 
komunikacinių technologijų (IKT) ir 
intelektinių transporto sistemų ir 
paslaugų (ITS) galimybių dėka turėtų 
sumažėti transporto priemonių išmetamųjų 
teršalų kiekis vežant keleivius ir krovinius; 
mano, kad reikia griežtinti reikalavimus 
transporto pramonės technologiniame 
lygmenyje ir skatinti efektyvesnį 
transporto paslaugų organizavimą;
pažymi, kad reikia skatinti inovacinius 
sprendimus, pvz., optimalaus maršruto 
planavimą, skirtingų transporto rūšių 
derinimą arba ryšį tarp transporto 
priemonių ir infrastruktūros; primena, kad 
naudojant IKT gali sumažėti būtinybė 
keliauti;

Or. lt

Pakeitimas 19
Britta Thomsen
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad didelių informacinių ir 
komunikacinių technologijų (IKT) 
galimybių dėka turėtų sumažėti transporto 
priemonių išmetamųjų teršalų kiekis vežant 
keleivius ir krovinius; pažymi, kad reikia 
skatinti inovacinius sprendimus, pvz., 
optimalaus maršruto planavimą, skirtingų 
transporto rūšių derinimą arba ryšį tarp 
transporto priemonių ir infrastruktūros;
primena, kad naudojant IKT gali sumažėti 
būtinybė keliauti;

3. pabrėžia, kad didelių informacinių ir 
komunikacinių technologijų (IKT) 
galimybių, ypač ateities energijos 
sistemos, kurioje elektrinis transportas 
vaidins labai svarbų vaidmenį, dėka turėtų 
sumažėti transporto priemonių išmetamųjų 
teršalų kiekis vežant keleivius ir krovinius;
pažymi, kad reikia skatinti inovacinius 
sprendimus, pvz., optimalaus maršruto 
planavimą, skirtingų transporto rūšių 
derinimą arba ryšį tarp transporto 
priemonių ir infrastruktūros; primena, kad 
naudojant IKT gali sumažėti būtinybė 
keliauti;

Or. da

Pakeitimas 20
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad didelių informacinių ir 
komunikacinių technologijų (IKT) 
galimybių dėka turėtų sumažėti transporto 
priemonių išmetamųjų teršalų kiekis vežant 
keleivius ir krovinius; pažymi, kad reikia 
skatinti inovacinius sprendimus, pvz., 
optimalaus maršruto planavimą, skirtingų 
transporto rūšių derinimą arba ryšį tarp 
transporto priemonių ir infrastruktūros;
primena, kad naudojant IKT gali sumažėti 
būtinybė keliauti;

3. pabrėžia, kad didelių informacinių ir 
komunikacinių technologijų (IKT) 
galimybių dėka turėtų sumažėti transporto 
priemonių išmetamųjų teršalų kiekis vežant 
keleivius ir krovinius; pažymi, kad reikia 
skatinti inovacinius sprendimus, pvz., 
optimalaus maršruto planavimą, skirtingų 
transporto rūšių derinimą arba ryšį tarp 
transporto priemonių ir infrastruktūros;
primena, kad naudojant IKT ir atskiriems 
asmenims, ir verslui gali sumažėti 
būtinybė keliauti;

Or. en
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Pakeitimas 21
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad didelių informacinių ir 
komunikacinių technologijų (IKT) 
galimybių dėka turėtų sumažėti transporto 
priemonių išmetamųjų teršalų kiekis vežant 
keleivius ir krovinius; pažymi, kad reikia 
skatinti inovacinius sprendimus, pvz., 
optimalaus maršruto planavimą, skirtingų 
transporto rūšių derinimą arba ryšį tarp 
transporto priemonių ir infrastruktūros;
primena, kad naudojant IKT gali sumažėti 
būtinybė keliauti;

3. pabrėžia, kad didelių informacinių ir 
komunikacinių technologijų (IKT) ir 
intelektinių transporto sistemų (ITS)
galimybių dėka turėtų sumažėti transporto 
priemonių išmetamųjų teršalų kiekis vežant 
keleivius ir krovinius; pažymi, kad reikia 
skatinti inovacinius sprendimus, pvz., 
optimalaus maršruto planavimą, skirtingų 
transporto rūšių derinimą arba ryšį tarp 
transporto priemonių ir infrastruktūros;
primena, kad naudojant IKT, ypač vaizdo 
konferencijas, gali sumažėti būtinybė 
keliauti;

Or. ro

Pakeitimas 22
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia įvairių rūšių transporto 
sprendimų poreikį; pabrėžia, kad atskiros 
transporto rūšys atskirai negali patenkinti 
viso poreikio ir kad aišku, kad reikia 
išmanesnio kelių transporto, geležinkelio, 
aviacijos ir laivybos derinio;

Or. en

Pakeitimas 23
Silvia-Adriana Ţicău
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. manoma, kad naudojant ITS kelių 
transporto sektoriuje ir jo sąsajose su kitų 
rūšių transportu bus labai prisidedama 
gerinant atitiktį aplinkosaugos 
reikalavimams, efektyvumą (įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą), kelių 
transporto saugą ir saugumą (įskaitant 
pavojingų krovinių transportą), 
visuomenės saugą ir keleivių ir krovinių 
judumą, taip pat užtikrinant gerą vidaus 
rinkos veikimą, didesnį konkurencingumą 
ir aukštesnį įdarbinimo lygį; siekiant, kad 
visoje Sąjungoje ITS būtų naudojamos 
darniai ir efektyviai, būtina sukurti 
atskiriems atvejams pritaikytų 
specifikacijų, įskaitant standartus, 
rinkinius; jie galėtų būti įgyvendinami 
vykdant šiuos prioritetinius veiksmus ir 
šiose srityse: informacijos apie 
daugiarūšio transporto galimybes 
paslaugų teikimas ES lygmeniu; 
tikralaikės eismo informacijos paslaugų 
teikimas ES lygmeniu; standartinės 
minimalios su kelių eismo saugumu 
susijusios eismo informacijos nemokamo 
teikimo vartotojams duomenys ir 
procedūros; darni galimybė pasinaudoti 
visoje Sąjungoje veikiančia e. skambučio 
sistema; informacijos apie saugias 
sunkvežimių ir krovininių transporto 
priemonių stovėjimo aikšteles paslaugų 
teikimas; ir galimybė pasinaudoti tokių 
transporto priemonių stovėjimo aikštelių 
rezervavimo priemonėmis; 

Or. ro

Pakeitimas 24
Marian-Jean Marinescu
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia būtinybę pritaikyti IRT 
standartizavimo politiką rinkos 
pokyčiams, nes būtinas sąveikumas, kuris 
padės paspartinti darbą, susijusį su 
elektra varomų transporto priemonių ir 
pažangiųjų elektros energijos tinklų 
techniniais standartais, kuriuos siekiama 
patvirtinti iki 2012 m.;

Or. en

Pakeitimas 25
Bendt Bendtsen, Lambert van Nistelrooij, Gunnar Hökmark

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pakartoja Parlamento nuomonę, kad 
reikia plačiau diegti modulinius kelių 
traukinius ir kad jie yra tvarus 
sprendimas, kuriuo prisidedama prie 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo 
kelių transporto sektoriuje; be to, 
pripažįsta, kad skirtingos taisyklės, su 
kuriomis moduliniai kelių traukiniai 
susiduria kertant šalių sienas, trukdo 
plačiau naudoti šį kelių transporto 
metodą; ragina Komisiją ištirti, kurie 
taisyklių skirtumai gali būti lengvai 
suderinami ir kaip galima užtikrinti 
didesnį tarptautinį modulinių kelių 
traukinių transportą;

Or. en

Pakeitimas 26
Silvia-Adriana Ţicău
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Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. atsižvelgiant į tai, kad ITS prietaikoms 
ir paslaugoms būtini tikslūs ir patikimi 
duomenys ir vietos nustatymas, mano, 
kad, siekiant užtikrinti reikiamus tikslumo 
standartus, reikia palydovinę ar kitokią 
pažangią technologiją naudojančios 
infrastruktūros; įgyvendinant ITS 
prietaikas, ypač nustatant įvairiarūšiu 
transportu gabenamų krovinių buvimo 
vietą ir juos stebint, galima būtų naudoti 
moderniausias technologijas, kaip, pvz., 
radijo dažninis atpažinimas (RFID) ar 
EGNOS/Galileo;  

Or. ro

Pakeitimas 27
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad Europos moksliniai tyrimai 
gali paskatinti naujų sprendimų kūrimą 
siekiant padidinti transporto sistemos 
efektyvumą ir palankiai vertina strateginį 
Komisijos požiūrį šiuo aspektu; mano, kad 
reikia ieškoti efektyvesnių mokslinių 
tyrimų rezultatų pritaikymo komerciniais 
tikslais būdų;

4. pažymi, kad Europos moksliniai tyrimai
gali paskatinti naujų sprendimų kūrimą 
siekiant padidinti transporto sistemos 
efektyvumą ir palankiai vertina strateginį 
Komisijos požiūrį šiuo aspektu; pažymi, 
kad reikia judumui skirtos paprogramės, 
kurios tikslas būtų gerinti transporto 
efektyvumą, pvz., populiarinant pažangias 
ir tarpusavyje suderinamas visų rūšių 
transporto navigacines sistemas, 
integruojant tokias sistemas, kaip 
GALILEO, SESAR, ERTMS ir t. t.; be to,
mano, kad reikia ieškoti efektyvesnių 
mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymo 
komerciniais tikslais būdų;
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Or. en

Pakeitimas 28
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad Europos moksliniai tyrimai 
gali paskatinti naujų sprendimų kūrimą 
siekiant padidinti transporto sistemos 
efektyvumą ir palankiai vertina strateginį 
Komisijos požiūrį šiuo aspektu; mano, kad 
reikia ieškoti efektyvesnių mokslinių 
tyrimų rezultatų pritaikymo komerciniais 
tikslais būdų;

4. pažymi, kad Europos moksliniai tyrimai 
gali paskatinti naujų sprendimų kūrimą 
siekiant padidinti transporto sistemos 
efektyvumą ir palankiai vertina strateginį 
Komisijos požiūrį šiuo aspektu; mano, kad 
reikia ieškoti efektyvesnių mokslinių 
tyrimų rezultatų pritaikymo komerciniais 
tikslais būdų ir toliau tęsti vis didėjančio 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
kiekio ir vis labiau intelektinės 
energetikos sistemos, kurioje elektrinis 
transportas užima pagrindinę vietą, 
integravimo mokslinius tyrimus;

Or. da

Pakeitimas 29
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad Europos moksliniai tyrimai 
gali paskatinti naujų sprendimų kūrimą 
siekiant padidinti transporto sistemos 
efektyvumą ir palankiai vertina strateginį 
Komisijos požiūrį šiuo aspektu; mano, kad 
reikia ieškoti efektyvesnių mokslinių 
tyrimų rezultatų pritaikymo komerciniais 
tikslais būdų;

4. pažymi, kad Europos moksliniai tyrimai 
gali paskatinti naujų sprendimų kūrimą 
siekiant sumažinti išmetamą CO2 kiekį ir
padidinti efektyvumą transporto srityje ir 
palankiai vertina strateginį Komisijos 
požiūrį šiuo aspektu; mano, kad reikia 
ieškoti efektyvesnių mokslinių tyrimų 
rezultatų pritaikymo komerciniais tikslais 
būdų;
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Or. ro

Pakeitimas 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją skatinti visų rūšių 
transportui skirtų naujoviškų įrenginių 
(pvz., sunkvežimių spoileriai ir kiti 
aerodinamines savybes ar veikimą 
gerinantys įrenginiai) veiksmingą kainos 
požiūriu kūrimą ir naudojimą siekiant 
efektyviau naudoti energiją;

Or. en

Pakeitimas 31
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją, Tarybą, vietos 
valdžios institucijas ir pramonę nuosekliai 
diskutuoti dėl „elektrinio judumo“, 
įskaitant sparčiai augančios elektrinių 
dviračių rinkos potencialą ir ilgametę 
keleivių pervežimo elektriniais tramvajais 
ir traukiniais patirtį;

Or. en

Pakeitimas 32
Marian-Jean Marinescu
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pakartoja nuomonę, kad kuro 
diversifikacija ir energijos tiekimo 
saugumo stiprinimas yra du pagrindiniai 
iššūkiai, keliami ES transporto sektoriui, 
prie kurio galima žymiai prisidėti 
naudojant iš įvairių šaltinių viduje 
pagamintą elektros energiją;

Or. en

Pakeitimas 33
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia SESAR (Europos oro eismo 
naujos kartos valdymo sistema) svarbą 
kuriant Europos oro eismą ir ragina ją 
sertifikuoti EGNOS, kadangi šis 
sertifikatas yra pagrindinė naudojimo 
civilinėje aviacijoje sąlyga;

Or. ro

Pakeitimas 34
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad Europos Sąjunga turėtų 
toliau išlaikyti savo stiprias pozicijas 
pasaulio rinkoje tvaraus transporto ir 
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judumo produktų, kaip, pvz., geležinkelio 
signalizacijos ir infrastruktūros sistemos,
judumo valdymo programinė įranga, 
srityje; todėl primygtinai ragina padidinti 
jos pastangas, dedamas tvaraus 
antžeminio transporto mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros srityje;

Or. en

Pakeitimas 35
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia skatinti tvaraus
biodegalų naudojimą ES energijos rūšių 
derinyje; tačiau atkreipia dėmesį, kad bet 
kokiam didesnės biodegalų dalies 
naudojimui reikia kruopščiai pasiruošti, 
pateikti išsamią informaciją ir jį tinkamai 
įvykdyti ir kad visos suinteresuotosios 
šalys turi būti pasiruošusios tiekti 
reikiamą degalų mišinį įdiegimo metu, o
valdžios institucijos paaiškinti bet kokių 
pasikeitimų, susijusių su degalų mišiniu, 
pasekmes.

5. primena, kad Direktyvoje dėl 
atsinaujinančios energijos 
neatsižvelgiama į netiesioginį žemės 
paskirties keitimą, todėl su juo susiję 
išmetamai dar neįskaičiuoti į šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų gyvavimo ciklo 
analizę; pabrėžia, kad reikia susilaikyti 
nuo biodegalų naudojimo ES energijos 
rūšių derinyje skatinimo, kol nebus 
atnaujinti tvarumo kriterijai, ypač dėl su 
pašarais susijusio netiesioginio žemės 
paskirties keitimo faktorių; toliau 
reikalauja atlikti griežtą stebėseną ir 
vykdymą vietoje siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi minėtų kriterijų; tačiau 
atkreipia dėmesį, kad valdžios institucijos
turi paaiškinti bet kokių pasikeitimų, 
susijusių su degalų mišiniu, pasekmes.

Or. en

Pakeitimas 36
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia skatinti tvaraus
biodegalų naudojimą ES energijos rūšių 
derinyje; tačiau atkreipia dėmesį, kad bet 
kokiam didesnės biodegalų dalies 
naudojimui reikia kruopščiai pasiruošti, 
pateikti išsamią informaciją ir jį tinkamai 
įvykdyti ir kad visos suinteresuotosios 
šalys turi būti pasiruošusios tiekti reikiamą 
degalų mišinį įdiegimo metu, o valdžios 
institucijos paaiškinti bet kokių 
pasikeitimų, susijusių su degalų mišiniu, 
pasekmes.

5. mano, kad reikia skatinti tikrai tvarų
biodegalų naudojimą ES energijos rūšių 
derinyje; ragina Komisiją nedelsiant 
pateikti pasiūlymą dėl teisės akto dėl 
netiesioginio žemės paskirties keitimo; 
pabrėžia aplinkosauginius privalumus ir 
ekonominius privalumus ES pramonei, 
atsirandančius pradėjus gaminti antrosios 
kartos biodegalus; tačiau atkreipia dėmesį, 
kad bet kokiam didesnės biodegalų dalies 
naudojimui reikia kruopščiai pasiruošti, 
pateikti išsamią informaciją ir jį tinkamai 
įvykdyti ir kad visos suinteresuotosios 
šalys turi būti pasiruošusios tiekti reikiamą 
degalų mišinį įdiegimo metu, o valdžios 
institucijos paaiškinti bet kokių 
pasikeitimų, susijusių su degalų mišiniu, 
pasekmes, įskaitant patikrinamą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimą.

Or. en

Pakeitimas 37
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia skatinti tvaraus
biodegalų naudojimą ES energijos rūšių 
derinyje; tačiau atkreipia dėmesį, kad bet 
kokiam didesnės biodegalų dalies 
naudojimui reikia kruopščiai pasiruošti, 
pateikti išsamią informaciją ir jį tinkamai 
įvykdyti ir kad visos suinteresuotosios 
šalys turi būti pasiruošusios tiekti reikiamą 
degalų mišinį įdiegimo metu, o valdžios 
institucijos paaiškinti bet kokių 

5. mano, kad reikia skatinti tvarų
biodegalų, ypač antrosios kartos 
biodegalų, naudojimą ES energijos rūšių 
derinyje; tačiau atkreipia dėmesį, kad bet 
kokiam didesnės biodegalų dalies 
naudojimui reikia kruopščiai pasiruošti, 
pateikti išsamią informaciją ir jį tinkamai 
įvykdyti ir kad visos suinteresuotosios 
šalys turi būti pasiruošusios tiekti reikiamą 
degalų mišinį įdiegimo metu, o valdžios 
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pasikeitimų, susijusių su degalų mišiniu, 
pasekmes.

institucijos paaiškinti bet kokių 
pasikeitimų, susijusių su degalų mišiniu, 
pasekmes.

Or. en

Pakeitimas 38
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reikia skatinti tvaraus
biodegalų naudojimą ES energijos rūšių 
derinyje; tačiau atkreipia dėmesį, kad bet 
kokiam didesnės biodegalų dalies 
naudojimui reikia kruopščiai pasiruošti, 
pateikti išsamią informaciją ir jį tinkamai 
įvykdyti ir kad visos suinteresuotosios 
šalys turi būti pasiruošusios tiekti reikiamą 
degalų mišinį įdiegimo metu, o valdžios 
institucijos paaiškinti bet kokių 
pasikeitimų, susijusių su degalų mišiniu, 
pasekmes.

5. mano, kad reikia skatinti tvarų biodegalų 
naudojimą ES energijos rūšių derinyje; 
tačiau atkreipia dėmesį, kad bet kokiam 
didesnės biodegalų dalies naudojimui 
reikia kruopščiai pasiruošti, jį suderinti ES 
viduje, pateikti išsamią informaciją ir jį 
tinkamai įvykdyti ir kad visos 
suinteresuotosios šalys turi būti 
pasiruošusios tiekti reikiamą degalų mišinį 
įdiegimo metu, o valdžios institucijos 
paaiškinti bet kokių pasikeitimų, susijusių 
su degalų mišiniu, pasekmes.

Or. en

Pakeitimas 39
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad energijos šaltinių 
įvairinimas yra būtinas siekiant tiekimo 
saugumo, todėl mano, kad bet kokios 
mokesčių lengvatos turi būti taikomos 
atsižvelgiant į tvarų ir konkurencingą 
degalų mišinį transporto sektoriuje;
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Or. en

Pakeitimas 40
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pripažįsta, kad transporto sektoriaus 
elektrifikacija kartu su didesne 
atsinaujinančios energijos gamyba 
elektros energijos sektoriuje yra 
pagrindinės priemonės mažinant 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį; mano, kad vykdant 
elektrifikaciją ypatingą dėmesį reikėtų 
kreipti į keleivių transporto palengvinimą 
naudojant elektromobilius, tačiau 
sunkiasvoriame krovinių transporte ir, 
laikui bėgant, oro transporte turėtų būti 
naudojamas biokuras; tačiau mano, kad 
didelį elektromobilių potencialą galima 
įgyvendinti tik taikant reikiamas 
reguliavimo ir teisines priemones ir 
panaikinant esamas kliūtis;

Or. da

Pakeitimas 41
Antonio Cancian

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad administracinės naštos 
sumažinimas yra labai svarbus siekiant 
visiško Europos geležinkelio sąveikumo; 
visų pirma, leidimo naudoti riedmenis 
procedūros turi tapti veiksmingesnės ir 
standartizuotos visoje ES; 
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Or. it

Pakeitimas 42
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad įmones reikėtų skatinti 
taikyti konkurencingą kainodarą siekiant 
užtikrinti, kad neteršiančios ir efektyviai 
energiją naudojančios transporto 
priemonės rinkoje nepatektų į nepalankią 
padėtį dėl jų ir tradicinių transporto 
priemonių kainų skirtumo; 

Or. ro

Pakeitimas 43
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad elektromobiliai turi 
didžiulį potencialą kaip transporto 
priemonės, ypač miestuose, prašo 
Komisijos ir valstybių narių paspartinti 
bendrų Europos įkrovimo standartų 
kūrimą ir pabrėžia, kad pažangieji 
elektros tinklai yra labai svarbūs 
sėkmingam elektromobilių naudojimui;

Or. da

Pakeitimas 44
Antonio Cancian
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Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pripažįsta, kad Europos geležinkelių 
pramonė yra vis pažeidžiamesnė dėl 
trečiųjų šalių tiekėjų konkurencijos ES 
rinkoje; reiškia susirūpinimą dėl esamų 
didelių kliūčių, dėl kurių ES tiekėjai 
negali dalyvauti ne ES šalių viešuosiuose 
pirkimuose;  

Or. it

Pakeitimas 45
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. atkreipia dėmesį į elektrinių 
transporto priemonių vaidmenį kuriant 
efektyviai energiją naudojantį transportą 
ir rekomenduoja valstybėms narėms 
viešojo transporto srityje įgyvendinti 
Direktyvą 2009/33/EB dėl skatinimo 
naudoti netaršias ir efektyviai energiją 
vartojančias kelių transporto priemones;

Or. ro

Pakeitimas 46
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pažymi, kad reikia Europos lygmeniu 
sukurti aplinką, kurioje transporto 
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sektorius būtų dar labiau skatinamas 
išmesti vis mažiau anglies dioksido;

Or. da

Pakeitimas 47
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. ragina transporto sektoriui taikyti 
energetikos įmonėms taikomus energijos 
tausojimo įsipareigojimus, kaip pasiūlyta 
neseniai Komisijos pateiktoje direktyvoje 
dėl energijos vartojimo efektyvumo;

Or. da

Pakeitimas 48
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. pažymi, kad elektromobiliais
prisidedama prie ekologiško augimo ir 
darbo vietų kūrimo, didesnės socialinės ir 
ekonominės naudos, jau planuojamo 
intensyvesnio atsinaujinančių energijos 
šaltinių naudojimo Europos lygmeniu, 
tiekimo saugumo, taip pat mažesnio 
triukšmo lygio ir mažesnio vietos oro 
taršos lygio miestuose; 

Or. da
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