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Pakeitimas 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palaiko Komisijos iniciatyvą apibrėžti 
darnaus ateities transporto politikos ES 
strategiją; pabrėžia, kad sanglaudos ir 
transporto politikos sąsajos labai svarbios 
siekiant platesnio tvarios regioninės plėtros 
tikslo;

1. ragina Komisiją parengti strategiją, 
kuria siekiama įgyvendinti darnaus ateities 
transporto politiką ES, kurios pagrindas 
yra sanglaudos ir transporto politikos 
sąsajos, kurios yra labai svarbios siekiant 
platesnio tvarios regioninės plėtros tikslo
mano, kad vykdant transporto politiką 
ypatingas dėmesys skiriamas skubiems 
prioritetiniams projektams, jų 
integravimui į jau egzistuojančius tinklus 
ir infrastruktūrinių ryšių jungtis, jei tai 
dar nėra padaryta;

Or. ro

Pakeitimas 2
Karima Delli

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palaiko Komisijos iniciatyvą apibrėžti 
darnaus ateities transporto politikos ES 
strategiją; pabrėžia, kad sanglaudos ir 
transporto politikos sąsajos labai svarbios 
siekiant platesnio tvarios regioninės plėtros 
tikslo;

1. palaiko Komisijos iniciatyvą apibrėžti 
darnaus ateities transporto politikos ES 
strategiją; pripažįsta, kad Europos 
transporto sistema daugeliu aspektų nėra 
darni, pavyzdžiui kalbant apie įtaką 
klimato kaitai, neatsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimą, smulkiųjų 
dalelių išmetimą, mirtis keliuose ir žalą 
biologinei įvairovei bei kraštovaizdžiams;
pabrėžia, kad sanglaudos ir transporto 
politikos sąsajos labai svarbios siekiant 
platesnio tvarios regioninės plėtros tikslo;
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Or. fr

Pakeitimas 3
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palaiko Komisijos iniciatyvą apibrėžti 
darnaus ateities transporto politikos ES 
strategiją; pabrėžia, kad sanglaudos ir 
transporto politikos sąsajos labai svarbios 
siekiant platesnio tvarios regioninės plėtros 
tikslo;

1. palaiko Komisijos iniciatyvą apibrėžti 
darnaus ateities transporto politikos ES 
strategiją; pabrėžia, kad sanglaudos ir 
transporto politikos sąsajos labai svarbios 
siekiant platesnio tvarios regioninės plėtros 
tikslo visoje ES;

Or. pl

Pakeitimas 4
Iosif Matula

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palaiko Komisijos iniciatyvą apibrėžti 
darnaus ateities transporto politikos ES 
strategiją; pabrėžia, kad sanglaudos ir 
transporto politikos sąsajos labai svarbios 
siekiant platesnio tvarios regioninės plėtros 
tikslo;

1. palaiko Komisijos iniciatyvą apibrėžti 
darnaus ateities transporto politikos ES 
strategiją; pabrėžia, kad sanglaudos ir 
transporto politikos sąsajos labai svarbios 
siekiant platesnio tvarios regioninės plėtros 
ir teritorinės sanglaudos tikslo;

Or. ro

Pakeitimas 5
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad plėtojant konkurencingą ir 
tvarų transporto sektorių pagrindinis 
vaidmuo tenka integruotam požiūriui į 
infrastruktūros planavimą, projektų 
finansavimą ir plėtrą; pabrėžia, kad 
nebendradarbiaudamos vietos ir regiono 
valdžios institucijos dažnai negali išspręsti 
transporto problemų, todėl ragina, kad jos 
ir suinteresuoti asmenys aktyviai įsitrauktų 
į politikos rengimo ir įgyvendinimo 
procesą;

2. pažymi, kad plėtojant konkurencingą ir 
tvarų transporto sektorių pagrindinis 
vaidmuo tenka integruotam požiūriui į 
infrastruktūros planavimą, projektų 
finansavimą ir plėtrą; pabrėžia, kad 
regionai ir vietos valdžios institucijos 
turėtų jau nuo pat planavimo darbų, 
susijusių su gyvenamais rajonais, darbo, 
laisvalaikio įranga, pradžios prisiimti 
atsakomybę, įdiegdamos gerai apgalvotas 
struktūras, kuriomis bus kiek įmanoma 
labiau ar nors šiek tiek sumažinamas 
eismas (ypač automobilių); pabrėžia, kad 
nebendradarbiaudamos vietos ir regiono 
valdžios institucijos dažnai negali išspręsti 
transporto problemų, todėl ragina, kad jos 
ir suinteresuoti asmenys aktyviai įsitrauktų 
į politikos rengimo ir įgyvendinimo 
procesą;

Or. de

Pakeitimas 6
Karima Delli

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad plėtojant konkurencingą ir
tvarų transporto sektorių pagrindinis 
vaidmuo tenka integruotam požiūriui į 
infrastruktūros planavimą, projektų 
finansavimą ir plėtrą; pabrėžia, kad 
nebendradarbiaudamos vietos ir regiono 
valdžios institucijos dažnai negali išspręsti 
transporto problemų, todėl ragina, kad jos 
ir suinteresuoti asmenys aktyviai įsitrauktų 
į politikos rengimo ir įgyvendinimo 
procesą;

2. pažymi, kad plėtojant tvarų transporto 
sektorių pagrindinis vaidmuo tenka 
integruotam požiūriui į infrastruktūros 
planavimą, projektų finansavimą ir plėtrą;
pripažįsta, kad reikia taikyti veiklos 
erdvinį organizavimą, kuriuo būtų labiau 
atsižvelgiama į esamą transporto 
infrastruktūrą, ir mano, kad pirmenybė 
turi būti skiriama politikai, kuria 
siekiama kovoti su miestų plėtimusi ir 
priklausomybe nuo motorinių transporto 
priemonių; pabrėžia, kad 
nebendradarbiaudamos vietos ir regiono 
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valdžios institucijos dažnai negali išspręsti 
transporto problemų, todėl ragina, kad jos 
ir suinteresuoti asmenys aktyviai įsitrauktų 
į politikos rengimo ir įgyvendinimo 
procesą;

Or. fr

Pakeitimas 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad plėtojant konkurencingą ir 
tvarų transporto sektorių pagrindinis 
vaidmuo tenka integruotam požiūriui į 
infrastruktūros planavimą, projektų 
finansavimą ir plėtrą; pabrėžia, kad 
nebendradarbiaudamos vietos ir regiono 
valdžios institucijos dažnai negali išspręsti 
transporto problemų, todėl ragina, kad jos 
ir suinteresuoti asmenys aktyviai 
įsitrauktų į politikos rengimo ir 
įgyvendinimo procesą;

2. ragina Komisiją plėtojant 
konkurencingą ir tvarų transporto sektorių, 
kaip pagrindinį elementą, patvirtinti 
integruotą požiūrį į infrastruktūros 
planavimą, projektų finansavimą ir plėtrą;
pabrėžia, kad paprastai 
nebendradarbiaudamos vietos ir regiono 
valdžios institucijos dažnai negali išspręsti 
transporto problemų, ir kad jas ir 
suinteresuotus asmenis reikia aktyviai 
įsitraukti į politikos rengimo ir 
įgyvendinimo procesą;

Or. ro

Pakeitimas 8
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad plėtojant konkurencingą ir 
tvarų transporto sektorių pagrindinis 
vaidmuo tenka integruotam požiūriui į 
infrastruktūros planavimą, projektų 
finansavimą ir plėtrą; pabrėžia, kad 

2. pažymi, kad plėtojant konkurencingą ir 
tvarų transporto sektorių pagrindinis 
vaidmuo tenka integruotam ir suderintam 
požiūriui į infrastruktūros planavimą, 
projektų finansavimą ir plėtrą; pabrėžia, 
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nebendradarbiaudamos vietos ir regiono 
valdžios institucijos dažnai negali išspręsti 
transporto problemų, todėl ragina, kad jos 
ir suinteresuoti asmenys aktyviai 
įsitrauktų į politikos rengimo ir 
įgyvendinimo procesą;

kad nebendradarbiaudamos vietos ir 
regiono valdžios institucijos dažnai negali 
išspręsti transporto problemų, ir todėl 
ragina valstybes nares politikos rengimo ir 
įgyvendinimo procese aktyviai 
bendradarbiauti su suinteresuotais 
asmenimis;

Or. cs

Pakeitimas 9
Iosif Matula

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia tai, kokį vaidmenį plėtojant 
transporto infrastruktūrą galima suteikti 
sanglaudos politikai, kuria būtų 
užtikrinama, kad pirmenybė būtų teikiama 
tinklams, o ne pavienių nesusijusių objektų 
projektams; rekomenduoja, kad bendrai iš 
Struktūrinių ir Sanglaudos fondų 
finansuojamais transporto projektais turėtų 
būti siekiama subalansuotos plėtros ir 
geresnės teritorinės sanglaudos, bei ragina 
geriau koordinuoti Bendrijos ir 
nacionalinių fondų veiklą;

3. pabrėžia tai, kokį vaidmenį plėtojant 
transporto infrastruktūrą galima suteikti 
sanglaudos politikai, kuria būtų 
užtikrinama, kad pirmenybė būtų teikiama 
tinklams, o ne pavienių nesusijusių objektų 
projektams; mano, kad taikant pažangią 
transporto sistemą saugumo, tvarumo ir 
veiksmingumo požiūriu tobulinamos 
transporto infrastruktūros; rekomenduoja, 
kad bendrai iš Struktūrinių ir Sanglaudos 
fondų finansuojamais transporto projektais
turėtų būti siekiama subalansuotos plėtros 
ir geresnės teritorinės sanglaudos, bei 
ragina geriau koordinuoti Bendrijos ir 
nacionalinių fondų veiklą;

Or. ro

Pakeitimas 10
Seán Kelly

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia tai, kokį vaidmenį plėtojant 
transporto infrastruktūrą galima suteikti 
sanglaudos politikai, kuria būtų 
užtikrinama, kad pirmenybė būtų teikiama 
tinklams, o ne pavienių nesusijusių objektų 
projektams; rekomenduoja, kad bendrai iš 
Struktūrinių ir Sanglaudos fondų 
finansuojamais transporto projektais turėtų 
būti siekiama subalansuotos plėtros ir 
geresnės teritorinės sanglaudos, bei ragina 
geriau koordinuoti Bendrijos ir 
nacionalinių fondų veiklą;

3. pabrėžia tai, kokį vaidmenį plėtojant 
transporto infrastruktūrą galima suteikti 
sanglaudos politikai, kuria būtų 
užtikrinama, kad pirmenybė būtų teikiama 
tinklams, o ne pavienių nesusijusių objektų 
projektams; pripažįsta, kad tinklai turėtų 
būti paremti socialine ir ekonomine 
analize, kurią vykdant atsižvelgiama į 
paklausą ir eismo srautus, taip pat ir į 
socialinius bei teritorinius aspektus;
rekomenduoja, kad bendrai iš Struktūrinių 
ir Sanglaudos fondų finansuojamais 
transporto projektais turėtų būti siekiama 
subalansuotos plėtros ir geresnės teritorinės 
sanglaudos, bei ragina geriau koordinuoti 
Bendrijos ir nacionalinių fondų veiklą;

Or. en

Pakeitimas 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia tai, kokį vaidmenį plėtojant 
transporto infrastruktūrą galima suteikti
sanglaudos politikai, kuria būtų 
užtikrinama, kad pirmenybė būtų teikiama 
tinklams, o ne pavienių nesusijusių objektų 
projektams; rekomenduoja, kad bendrai iš 
Struktūrinių ir Sanglaudos fondų 
finansuojamais transporto projektais turėtų 
būti siekiama subalansuotos plėtros ir 
geresnės teritorinės sanglaudos, bei ragina 
geriau koordinuoti Bendrijos ir 
nacionalinių fondų veiklą;

3. ragina Komisiją atsižvelgti į tai, koks 
vaidmuo plėtojant transporto infrastruktūrą 
tenka sanglaudos politikai, pirmenybę 
teikiant tinklams, o ne pavienių nesusijusių 
objektų projektams; prašo, kad bendrai iš 
Struktūrinių ir Sanglaudos fondų 
finansuojamais transporto projektais turėtų 
būti siekiama subalansuotos plėtros ir 
geresnės teritorinės sanglaudos, bei ragina 
geriau koordinuoti Bendrijos ir 
nacionalinių fondų veiklą;

Or. ro
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Pakeitimas 12
Karima Delli

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia tai, kokį vaidmenį plėtojant 
transporto infrastruktūrą galima suteikti 
sanglaudos politikai, kuria būtų 
užtikrinama, kad pirmenybė būtų teikiama 
tinklams, o ne pavienių nesusijusių objektų 
projektams; rekomenduoja, kad bendrai iš 
Struktūrinių ir Sanglaudos fondų 
finansuojamais transporto projektais turėtų 
būti siekiama subalansuotos plėtros ir 
geresnės teritorinės sanglaudos, bei ragina 
geriau koordinuoti Bendrijos ir 
nacionalinių fondų veiklą;

3. pabrėžia tai, kokį vaidmenį plėtojant 
transporto infrastruktūrą galima suteikti 
sanglaudos politikai, kuria būtų 
užtikrinama, kad pirmenybė būtų teikiama 
pagrindiniams tinklams, o ne pavienių 
nesusijusių objektų projektams;
rekomenduoja, kad bendrai iš Struktūrinių 
ir Sanglaudos fondų finansuojamais 
transporto projektais pirmiausia turėtų būti 
siekiama tvarios plėtros ir geresnės 
teritorinės sanglaudos, bei ragina geriau 
koordinuoti Bendrijos ir nacionalinių fondų 
veiklą;

Or. fr

Pakeitimas 13
Karima Delli

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. prašo, kad ES fondų lėšos, skirtos 
transporto sektoriui labiausiai būtų 
nukreiptos į esamą infrastruktūrą, 
intermodalias platformas, uostus ir 
geležinkelius;

Or. fr
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Pakeitimas 14
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina tobulinti ir stiprinti vietos 
viešojo transporto sistemas, ne tik 
veiksmingiau naudojant esamas 
infrastruktūras, bet ir taikant paklausos 
valdymo iniciatyvas (pavyzdžiui 
pirmenybės juostas, „Ecopass“ sistemą ir 
riboto eismo zonas). Šiuo atveju mano, 
kad yra labai svarbu investuoti į 
technologines naujoves ir inovacinius 
sprendimus, kuriais skatinamos nedidelį 
teršalų kiekį išmetančio transporto 
sistemos;

Or. it

Pakeitimas 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia papildomą tarpregioninio, 
tarptautinio ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo vertę siekiant spręsti 
transporto sektoriuje iškylančias 
problemas; todėl ragina, kad numatant 
būsimą transporto politiką būtų 
atsižvelgiama į tarptautinius aspektus;

4. pabrėžia papildomą tarpregioninio, 
tarptautinio ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo vertę siekiant spręsti 
transporto sektoriuje iškylančias
problemas; ragina, kad numatant būsimą 
transporto politiką būtų įtraukti ir 
tarptautiniai aspektai;

Or. ro
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Pakeitimas 16
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia papildomą tarpregioninio, 
tarptautinio ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo vertę siekiant spręsti 
transporto sektoriuje iškylančias 
problemas; todėl ragina, kad numatant 
būsimą transporto politiką būtų 
atsižvelgiama į tarptautinius aspektus;

4. pabrėžia papildomą tarpregioninio, 
tarptautinio ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo vertę siekiant spręsti 
transporto sektoriuje iškylančias 
problemas; todėl ragina, kad numatant 
būsimą transporto politiką būtų 
atsižvelgiama į tarptautinius aspektus; taip 
pat ragina Komisiją nuolat kreiptis į 
Europos koordinatorius, ypač planuojant 
ir kuriant transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) prioritetinių projektų 
tarptautinius ruožus; taip pat mano, kad 
jų veiklai skirtos investicijos smarkiai 
atsipirks naudojant sutaupytas sumas, 
gautas veiksmingiau ir greičiau vykdant 
projektus;

Or. cs

Pakeitimas 17
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia papildomą tarpregioninio, 
tarptautinio ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo vertę siekiant spręsti 
transporto sektoriuje iškylančias 
problemas; todėl ragina, kad numatant 
būsimą transporto politiką būtų 
atsižvelgiama į tarptautinius aspektus;

4. pabrėžia papildomą tarpregioninio, 
tarptautinio ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo vertę siekiant spręsti 
transporto sektoriuje iškylančias 
problemas; todėl ragina, kad numatant 
būsimą transporto politiką būtų 
atsižvelgiama į tarptautinius aspektus;
rekomenduoja patobulinti TEN-T 
prioritetines ašis, pavyzdžiui projekto 
Nr. 18 ašį (Reinas – Mezas – Mainas –
Dunojus), tokiu būdu siekiant palengvinti 



PE438.466v01-00 12/25 AM\803673LT.doc

LT

rytų Europos regioninio transporto 
infrastruktūros plėtrą, taip pat ir ES 
strategijos dėl Dunojaus regiono tikslus 
bei priemones; 

Or. ro

Pakeitimas 18
Karima Delli

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia papildomą tarpregioninio, 
tarptautinio ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo vertę siekiant spręsti 
transporto sektoriuje iškylančias 
problemas; todėl ragina, kad numatant 
būsimą transporto politiką būtų 
atsižvelgiama į tarptautinius aspektus;

4. pabrėžia papildomą tarpregioninio, 
tarptautinio ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo vertę siekiant spręsti 
transporto sektoriuje iškylančias 
problemas; todėl ragina, kad numatant 
būsimą transporto politiką būtų 
atsižvelgiama į tarptautinius aspektus;
pabrėžia, kad siekiant sustiprinti 
tarpregioninį bendradarbiavimą reikia 
skatinti paprastesnį, skaidresnį ir 
efektyvesnį INTERREG fondų 
panaudojimą;

Or. fr

Pakeitimas 19
Iosif Matula

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia papildomą tarpregioninio, 
tarptautinio ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo vertę siekiant spręsti 
transporto sektoriuje iškylančias 
problemas; todėl ragina, kad numatant 
būsimą transporto politiką būtų 

4. pabrėžia papildomą tarpregioninio, 
tarptautinio ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo vertę siekiant spręsti 
transporto sektoriuje iškylančias 
problemas; todėl ragina, kad numatant 
būsimą transporto politiką būtų 
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atsižvelgiama į tarptautinius aspektus; atsižvelgiama į tarptautinius aspektus; tuo 
pat metu pabrėžia didelę transporto 
svarbą makroregionų plėtrai;

Or. ro

Pakeitimas 20
Karima Delli

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia stiprėjančią Europos 
urbanizacijos tendenciją; pabrėžia būtinybę 
užtikrinti aukštos kokybės ir prieinamas 
transporto paslaugas piliečiams miesto 
teritorijose; pabrėžia ES vaidmenį 
skatinant miesto teritorijų 
bendradarbiavimą siekiant, kad jos galėtų 
dalintis ir keistis gerąja patirtimi ir kad 
transporto sistemos taptų tausesnės;

5. pabrėžia stiprėjančią Europos 
urbanizacijos tendenciją; pabrėžia būtinybę 
užtikrinti aukštos kokybės ir prieinamas 
transporto paslaugas piliečiams miesto 
teritorijose siekiant išvengti miestų 
plėtimosi ir dėl to atsirandančio energijos 
švaistymo; pabrėžia ES vaidmenį skatinant 
miesto teritorijų bendradarbiavimą 
siekiant, kad jos galėtų dalintis ir keistis 
gerąja patirtimi ir kad transporto sistemos 
taptų tausesnės; pabrėžia, kad miestuose, 
turinčiuose daugiau kaip 100 000 
gyventojų, tvaraus judumo mieste plano 
tobulinimas turėtų būti siejamas su 
bendrai finansuojamais transporto 
projektais, taip pat kaip ir su šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų mažinimu bei 
angliavandenilių vartojimu susijusiais ES 
tikslais bei su ES aplinkos apsaugos teisės 
aktais;

Or. fr

Pakeitimas 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia stiprėjančią Europos 
urbanizacijos tendenciją;  pabrėžia 
būtinybę užtikrinti aukštos kokybės ir 
prieinamas transporto paslaugas piliečiams 
miesto teritorijose; pabrėžia ES vaidmenį 
skatinant miesto teritorijų 
bendradarbiavimą siekiant, kad jos galėtų 
dalintis ir keistis gerąja patirtimi ir kad 
transporto sistemos taptų tausesnės;

5. ragina Komisiją pabrėžti stiprėjančią 
Europos urbanizacijos tendenciją;  pabrėžia 
būtinybę užtikrinti aukštos kokybės ir 
prieinamas transporto paslaugas piliečiams 
visose miesto teritorijose siekiant visose 
valstybėse narėse užtikrinti darnų 
vystymąsi; pabrėžia ES vaidmenį skatinant 
miesto teritorijų bendradarbiavimą 
siekiant, kad jos galėtų dalintis ir keistis 
gerąja patirtimi ir kad transporto sistemos 
taptų tausesnės bei suvienodintos visoje ES 
teritorijoje;

Or. ro

Pakeitimas 22
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia stiprėjančią Europos 
urbanizacijos tendenciją; pabrėžia būtinybę 
užtikrinti aukštos kokybės ir prieinamas 
transporto paslaugas piliečiams miesto 
teritorijose; pabrėžia ES vaidmenį 
skatinant miesto teritorijų 
bendradarbiavimą siekiant, kad jos galėtų 
dalintis ir keistis gerąja patirtimi ir kad 
transporto sistemos taptų tausesnės;

5. pabrėžia stiprėjančią Europos 
urbanizacijos tendenciją; pabrėžia būtinybę 
užtikrinti aukštos kokybės ir prieinamas 
transporto paslaugas piliečiams miesto 
teritorijose; pabrėžia ES vaidmenį 
skatinant miesto teritorijų 
bendradarbiavimą siekiant, kad jos galėtų 
dalintis ir keistis gerąja patirtimi ir kad 
transporto sistemos taptų tausesnės; šiuo 
atveju pabrėžia 2009 m. rugsėjo 30 d. 
priimto judumo mieste veiksmų plano 
svarbą ir tikisi, kad bus greitai 
įgyvendintos šiame plane siūlomos 
priemonės;

Or. pl
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Pakeitimas 23
Iosif Matula

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia stiprėjančią Europos 
urbanizacijos tendenciją;  pabrėžia 
būtinybę užtikrinti aukštos kokybės ir 
prieinamas transporto paslaugas piliečiams 
miesto teritorijose; pabrėžia ES vaidmenį 
skatinant miesto teritorijų 
bendradarbiavimą siekiant, kad jos galėtų 
dalintis ir keistis gerąja patirtimi ir kad 
transporto sistemos taptų tausesnės;

5. pabrėžia stiprėjančią Europos 
urbanizacijos tendenciją;  pabrėžia 
būtinybę užtikrinti aukštos kokybės ir 
prieinamas transporto paslaugas piliečiams 
miesto teritorijose; pabrėžia ES vaidmenį 
skatinant miesto teritorijų 
bendradarbiavimą siekiant, kad jos galėtų 
dalintis ir keistis gerąja patirtimi ir kad 
transporto sistemos taptų tausesnės; ragina 
vietos valdžios institucijas skatinti kiek 
įmanoma ekologiškesnį visuotinį 
transportą;

Or. ro

Pakeitimas 24
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad transporto inovacijų 
srityje reikia atlikti tinkamus tyrimus 
siekiant sumažinti energijos sunaudojimą 
bei išmetamo anglies dvideginio kiekį ir 
padidinti atsinaujinančių energijos 
šaltinių naudojimą;

Or. en



PE438.466v01-00 16/25 AM\803673LT.doc

LT

Pakeitimas 25
Karima Delli

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
įsipareigojo nuo 2020 m. sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą 20 proc., o tam reikės labai daug 
investuoti į alternatyvias kelių ir oro 
transporto rūšis;

Or. fr

Pakeitimas 26
Seán Kelly

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pripažįsta, kad veiksmingas krovinių 
vežimas keliais yra labai svarbus 
transporto sistemos tvarumui; taigi ragina 
Komisiją ir valstybių narių valdžios 
institucijas padėti užbaigti kabotažinio 
transporto liberalizavimą siekiant 
sumažinti be krovinio grįžtančių 
transporto priemonių skaičių;

Or. en

Pakeitimas 27
Markus Pieper

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia itin didelę kelių transporto ir 
kelių sutvarkymo svarbą regiono įmonių 
tarpusavio ryšių palaikymui ir 
konkurencijai; ypač pabrėžia, kad kelių 
jungtys yra labai svarbios periferinių ir 
labiausiai nutolusių regionų plėtrai;
ragina vykdyti patobulintą ir darnią kelių 
ir geležinkelių tinklų tarpusavio sąveiką, 
įkuriant daugiau gabenamų krovinių 
perkrovimo terminalų;

Or. de

Pakeitimas 28
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia alternatyvaus kuro 
(pavyzdžiui gamtinių dujų, biometano) 
svarbą siekiant plačiu mastu įdiegti tvarų 
judumą; rekomenduoja vystyti šio kuro 
tiekimo infrastruktūras ir geografiniu 
lygmeniu suderinti degalų pasipildymo 
galimybes ir tuo pat metu skatinti 
pramoninio tiekimo plėtrą;

Or. it

Pakeitimas 29
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad geležinkelių transporto 6. pažymi, kad geležinkelių transporto 
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liberalizavimas yra susijęs su viso apskritai 
transporto sektoriaus išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir regioninės 
plėtros skatinimo problema; tačiau 
pažymi, kad liberalizavimas neturėtų 
turėti nenumatytų pasekmių, dėl kurių 
geležinkelių transportas taptų mažiau 
konkurencingas palyginti su kelių 
transportu, ir kad būtina tinkamai 
atsižvelgti ir užtikrinti, kad periferiniai 
regionai neprarastų susisiekimo 
geležinkeliais;

liberalizavimas yra būtinas norint 
padidinti traukinių transporto 
veiksmingumą, siekiant pagerinti jo 
konkurencinę padėtį, palyginti su kelių 
transportu, ir sustiprinti liberalizavimo 
svarbą dideliais atstumais gabenamų 
krovinių transportui bei viešajam 
keleiviniam transportui, atsižvelgiant į 
tikslą, kuriuo siekiama viso apskritai 
transporto sektoriaus išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų sumažinimo; taip 
pat mano, kad liberalizavimas yra būtinas 
siekiant padidinti geležinkelių transporto 
ekonominį efektyvumą bei pagerinti jo 
prieinamumą klientams – dažnai regionų 
valdžios institucijoms;

Or. cs

Pakeitimas 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad geležinkelių transporto 
liberalizavimas yra susijęs su viso apskritai 
transporto sektoriaus išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir regioninės 
plėtros skatinimo problema; tačiau pažymi,
kad liberalizavimas neturėtų turėti 
nenumatytų pasekmių, dėl kurių 
geležinkelių transportas taptų mažiau 
konkurencingas palyginti su kelių 
transportu, ir kad būtina tinkamai 
atsižvelgti ir užtikrinti, kad periferiniai 
regionai neprarastų susisiekimo 
geležinkeliais;

6. pažymi, kad geležinkelių transporto 
liberalizavimas yra susijęs su viso apskritai 
transporto sektoriaus išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir regioninės 
plėtros skatinimo problema; pažymi, kad 
liberalizavimas neturėtų daryti įtakos 
traukinių transporto konkurencingumui
palyginti su kelių transportu, ir kad būtina
sutelkti ypatingą dėmesį siekiant
užtikrinti, kad periferiniai regionai 
neprarastų susisiekimo geležinkeliais

Or. ro
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Pakeitimas 31
Seán Kelly

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad geležinkelių transporto 
liberalizavimas yra susijęs su viso apskritai 
transporto sektoriaus išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir regioninės 
plėtros skatinimo problema; tačiau pažymi, 
kad liberalizavimas neturėtų turėti 
nenumatytų pasekmių, dėl kurių 
geležinkelių transportas taptų mažiau 
konkurencingas palyginti su kelių 
transportu, ir kad būtina tinkamai 
atsižvelgti ir užtikrinti, kad periferiniai 
regionai neprarastų susisiekimo
geležinkeliais;

6. pažymi, kad geležinkelių transporto 
liberalizavimas yra susijęs su viso apskritai 
transporto sektoriaus išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir regioninės 
plėtros skatinimo problema; tačiau pažymi, 
kad liberalizavimas neturėtų turėti 
nenumatytų pasekmių, dėl kurių 
geležinkelių transportas taptų mažiau 
konkurencingas palyginti su kelių 
transportu, ir kad būtina tinkamai 
atsižvelgti ir užtikrinti, kad periferiniai 
regionai pagerintų susisiekimą
geležinkeliais;

Or. en

Pakeitimas 32
Karima Delli

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad geležinkelių transporto 
liberalizavimas yra susijęs su viso apskritai 
transporto sektoriaus išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir regioninės 
plėtros skatinimo problema; tačiau pažymi, 
kad liberalizavimas neturėtų turėti 
nenumatytų pasekmių, dėl kurių 
geležinkelių transportas taptų mažiau 
konkurencingas palyginti su kelių 
transportu, ir kad būtina tinkamai 
atsižvelgti ir užtikrinti, kad periferiniai 
regionai neprarastų susisiekimo 
geležinkeliais;

6. pažymi, kad nors geležinkelių transporto 
liberalizavimas yra susijęs su viso apskritai 
transporto sektoriaus išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir regioninės 
plėtros skatinimo problema, tačiau jis 
neprivalo turėti nenumatytų pasekmių, dėl 
kurių geležinkelių transportas taptų mažiau 
konkurencingas palyginti su kelių 
transportu; taip pat mano, kad būtina 
tinkamai atsižvelgti ir užtikrinti, kad 
periferiniai regionai neprarastų susisiekimo 
geležinkeliais;
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Or. fr

Pakeitimas 33
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad geležinkelių transporto 
liberalizavimas yra susijęs su viso apskritai 
transporto sektoriaus išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir regioninės 
plėtros skatinimo problema; tačiau pažymi, 
kad liberalizavimas neturėtų turėti 
nenumatytų pasekmių, dėl kurių 
geležinkelių transportas taptų mažiau 
konkurencingas palyginti su kelių 
transportu, ir kad būtina tinkamai 
atsižvelgti ir užtikrinti, kad periferiniai 
regionai neprarastų susisiekimo 
geležinkeliais;

6. pažymi, kad geležinkelių transporto 
liberalizavimas yra susijęs su viso apskritai 
transporto sektoriaus išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir regioninės 
plėtros skatinimo problema; tačiau pažymi, 
kad liberalizavimas neturėtų turėti 
nenumatytų pasekmių, dėl kurių 
geležinkelių transportas taptų mažiau 
konkurencingas palyginti su kelių 
transportu, ir kad būtina tinkamai 
atsižvelgti ir užtikrinti, kad periferiniai 
regionai neprarastų susisiekimo 
geležinkeliais; taip pat pabrėžia poreikį 
pagerinti geležinkelių transporto vartotojų 
apsaugą, ypač užtikrinti, kad vartotojams 
bus teikiama pakankamai informacijos 
apie teisinį žalos atlyginimą ir 
kompensavimą ilgo traukinių vėlavimo 
atveju;

Or. de

Pakeitimas 34
Karima Delli

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad trumpųjų nuotolių jūrų 
laivyba labai svarbi kaip tausaus 
transportavimo būdas, kuris taip pat gali 
pagerinti susisiekimą su periferiniais ir 
labiausiai nutolusiais regionais ir jų plėtrą;

7. pabrėžia, kad yra svarbu vystyti 
trumpųjų nuotolių jūrų laivybą, 
geografiniu požiūriu labiau suderinant 
naudojimąsi uostais; tai turi padėti itin 
ženkliai sumažinti naudojimąsi kelių 
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transportu, ypač pažeidžiamose rizikos 
zonose esančiose kalnų teritorijose arba 
teritorijose, kurioms jau padaryta žala, 
pavyzdžiui Alpėse, ir tuo pat metu 
pagerinti susisiekimą su periferiniais ir 
labiausiai nutolusiais regionais ir jų plėtrą;

Or. fr

Pakeitimas 35
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad trumpųjų nuotolių jūrų 
laivyba labai svarbi kaip tausaus 
transportavimo būdas, kuris taip pat gali 
pagerinti susisiekimą su periferiniais ir 
labiausiai nutolusiais regionais ir jų plėtrą;

7. bendrai pabrėžia, kad įvairiarūšiui 
transportui, ypač laivybai kaip ekologiškai 
ir darniai transporto rūšiai, tenka 
pagrindinis vaidmuo; ypač pabrėžia, kad 
trumpųjų nuotolių jūrų laivyba labai svarbi 
kaip tausaus transportavimo būdas, kuris 
taip pat gali pagerinti susisiekimą su 
periferiniais ir labiausiai nutolusiais 
regionais ir jų plėtrą;

Or. de

Pakeitimas 36
Riikka Manner

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad trumpųjų nuotolių jūrų 
laivyba labai svarbi kaip tausaus 
transportavimo būdas, kuris taip pat gali 
pagerinti susisiekimą su periferiniais ir 
labiausiai nutolusiais regionais ir jų plėtrą;

7. pabrėžia, kad trumpųjų nuotolių jūrų 
laivyba, taip pat ir  laivyba gėlųjų 
vandenų eismas upėse ir ežeruose, labai 
svarbi kaip tausaus transportavimo būdas, 
kuris taip pat gali pagerinti susisiekimą su 
periferiniais ir labiausiai nutolusiais 
regionais ir jų plėtrą;
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Or. en

Pakeitimas 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia poreikį į trumpųjų nuotolių 
jūrų laivybos ir jūrų greitkelių projektus 
pažvelgti platesniu mastu apimant šalis, 
priklausančias Europos tiesioginei 
geografinei aplinkai; pabrėžia, kad šiam 
tikslui pasiekti reikalinga regionų 
politikos, plėtros politikos ir transporto 
politikos geresnė sąveika;

Or. fr

Pakeitimas 38
Karima Delli

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. palankiai vertina tvaraus judumo 
valdymo metodo, paremto 
decentralizuotos vartojimo ir gamybos 
sistemos skatinimu ir tobulinimu, plėtrą ir 
įdiegimą, padėsiantį išvengti nereikalingo 
ir neveiksmingo krovinių gabenimo;

Or. fr

Pakeitimas 39
Karima Delli

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad regioniniams oro 
uostams tenka ypač svarbus vaidmuo 
vykdant periferinių ir labiausiai nutolusių 
regionų plėtrą, nes jie gerina regionų ryšį 
su centrais; mano, kad labai naudinga, 
kur įmanoma, taikyti įvairiarūšio 
transporto sprendimus; mano, kad 
susisiekimas geležinkeliais (greitaisiais 
traukiniais) tarp oro uostų yra itin gera 
galimybė tausiai susieti skirtingas 
transporto rūšis.

8. mano, kad labai reikia numatyti tvarias 
transporto rūšis taikant įvairiarūšio 
transporto sprendimus; mano, kad 
susisiekimas geležinkeliais ir įvairiarūšiu 
transportu tarp platformų yra itin gera 
galimybė tausiai susieti skirtingas 
transporto rūšis, ypač periferiniuose ir 
labiausiai nutolusiuose regionuose. 

Or. fr

Pakeitimas 40
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad regioniniams oro uostams 
tenka ypač svarbus vaidmuo vykdant 
periferinių ir labiausiai nutolusių regionų 
plėtrą, nes jie gerina regionų ryšį su 
centrais; mano, kad labai naudinga, kur 
įmanoma, taikyti įvairiarūšio transporto 
sprendimus; mano, kad susisiekimas 
geležinkeliais (greitaisiais traukiniais) tarp 
oro uostų yra itin gera galimybė tausiai 
susieti skirtingas transporto rūšis.

8. pripažįsta, kad regioniniams oro uostams 
tenka ypač svarbus vaidmuo vykdant 
periferinių ir labiausiai nutolusių regionų 
plėtrą, nes jie gerina regionų ryšį su 
centrais; mano, kad labai naudinga, kur 
įmanoma, taikyti įvairiarūšio transporto 
sprendimus ir mano, kad identifikavus 
pažangius finansinius sprendimus 
pagerėtų šių oro uostų modernizavimas;
mano, kad susisiekimas geležinkeliais 
(greitaisiais traukiniais) tarp oro uostų yra 
itin gera galimybė tausiai susieti skirtingas 
transporto rūšis.

Or. ro
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Pakeitimas 41
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina Komisiją ir toliau nuosekliai 
veikti remiantis komodalumo principu, 
apibrėžtu Europos Komisijos 2001 m. 
baltosios knygos dėl transporto politikos 
vidurio laikotarpio peržiūroje siekiant 
pagerinti visuotinį regionų transporto 
ryšį, kuris yra esminė regionų plėtros 
sąlyga; laikosi šios nuomonės, nes mano, 
kad visos transporto rūšys sudaro vieną 
vienetą, ir kad egzistuoja tik viena 
transporto paslaugų paklausa; vykdant 
viešąją politiką yra labai svarbu sukurti 
vienodas sąlygas visoms transporto 
rūšims, kad jos, panaudodamos savus 
privalumus, galėtų tinkamai funkcionuoti 
bendroje sistemoje, nes, kai pirmenybė 
teikiama vienai, o ne kitai transporto 
rūšiai, atsiranda nelygybė ir 
neveiksmingumas;
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Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia poreikį rengti konsultacijas ir 
diskusijas, susijusias su konkrečiomis 
salyno regionų transporto problemomis.
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