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Pakeitimas 1
Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad tarp vakarinių ir rytinių ES 
dalių bei tarp centrinių ir periferinių 
regionų esama didelių transporto 
infrastruktūros ir geografinės prieigos 
skirtumų, kuriuos būtina pašalinti; mano, 
kad ES transporto sistema turėtų paremti 
suderintą regioninę plėtrą ir teritorinę 
sanglaudą, nes tai padės sukurti bendrą 
Europos transporto erdvę;

1. pažymi, kad tarp vakarinių ir rytinių ES 
dalių bei tarp centrinių ir periferinių 
regionų esama didelių transporto 
infrastruktūros ir geografinės prieigos 
skirtumų, kuriuos būtina pašalinti; mano, 
kad ES transporto sistemoje neturėtų būti 
padidintas eismo intensyvumas, o turėtų 
būti paremta suderinta regioninė plėtra, 
teritorinė sanglauda ir laikomasi 
biologinės įvairovės apsaugos tikslų bei 
kovos su klimato kaita tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 2
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad tarp vakarinių ir rytinių ES 
dalių bei tarp centrinių ir periferinių 
regionų esama didelių transporto 
infrastruktūros ir geografinės prieigos 
skirtumų, kuriuos būtina pašalinti; mano, 
kad ES transporto sistema turėtų paremti 
suderintą regioninę plėtrą ir teritorinę 
sanglaudą, nes tai padės sukurti bendrą 
Europos transporto erdvę;

1. yra įsitikinęs, kad transporto sektorius, 
o ypač transporto infrastruktūra, įtakoja 
šalių ekonominį ir socialinį vystymąsi, 
skatina visų šalių vyriausybes investuoti į 
šį sektorių;

pažymi, kad tarp vakarinių ir rytinių ES 
dalių bei tarp centrinių ir periferinių 
regionų esama didelių transporto 
infrastruktūros ir geografinės prieigos 
skirtumų, kuriuos būtina pašalinti; mano, 
kad ES transporto sistema turėtų paremti 
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suderintą regioninę plėtrą ir teritorinę 
sanglaudą, nes tai padės sukurti bendrą 
Europos transporto erdvę;

Or. lt

Pakeitimas 3
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad tarp vakarinių ir rytinių ES 
dalių bei tarp centrinių ir periferinių 
regionų esama didelių transporto 
infrastruktūros ir geografinės prieigos 
skirtumų, kuriuos būtina pašalinti; mano, 
kad ES transporto sistema turėtų paremti 
suderintą regioninę plėtrą ir teritorinę 
sanglaudą, nes tai padės sukurti bendrą 
Europos transporto erdvę;

1. yra įsitikinęs, kad transporto sektorius, 
o ypač transporto infrastruktūra, įtakoja 
šalių ekonominį ir socialinį vystymąsi, 
skatina visų šalių vyriausybes investuoti į 
šį sektorių; pažymi, kad tarp vakarinių ir 
rytinių ES dalių bei tarp centrinių ir 
periferinių regionų esama didelių 
transporto infrastruktūros ir geografinės 
prieigos skirtumų, kuriuos būtina pašalinti; 
mano, kad ES transporto sistema turėtų 
paremti suderintą regioninę plėtrą ir 
teritorinę sanglaudą, nes tai padės sukurti 
bendrą Europos transporto erdvę;

Or. lt

Pakeitimas 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad tarp vakarinių ir rytinių ES 
dalių bei tarp centrinių ir periferinių 
regionų esama didelių transporto 
infrastruktūros ir geografinės prieigos 
skirtumų, kuriuos būtina pašalinti; mano, 
kad ES transporto sistema turėtų paremti 
suderintą regioninę plėtrą ir teritorinę 

1. pažymi, kad tarp vakarinių ir rytinių ES 
dalių bei tarp centrinių ir periferinių 
regionų esama didelių transporto 
infrastruktūros ir geografinės prieigos 
skirtumų, kuriuos būtina laipsniškai 
pašalinti, taip pat šiuo tikslu reikia 
įgyvendinti transporto infrastruktūrą, 
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sanglaudą, nes tai padės sukurti bendrą 
Europos transporto erdvę;

pritaikytą visai Europos Sąjungos 
teritorijai; mano, kad ES transporto 
sistema turėtų paremti suderintą regioninę 
plėtrą ir teritorinę sanglaudą, nes tai padės 
sukurti bendrą Europos transporto erdvę;

Or. ro

Pakeitimas 5
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad tarp vakarinių ir rytinių ES 
dalių bei tarp centrinių ir periferinių 
regionų esama didelių transporto 
infrastruktūros ir geografinės prieigos 
skirtumų, kuriuos būtina pašalinti; mano, 
kad ES transporto sistema turėtų paremti 
suderintą regioninę plėtrą ir teritorinę 
sanglaudą, nes tai padės sukurti bendrą 
Europos transporto erdvę;

1. pažymi, kad tarp vakarinių ir rytinių ES 
dalių bei tarp centrinių, periferinių ir 
atokiausių regionų esama didelių 
transporto infrastruktūros ir geografinės 
prieigos skirtumų, kuriuos būtina pašalinti; 
mano, kad ES transporto sistema turėtų 
paremti suderintą regioninę plėtrą ir 
teritorinę sanglaudą, nes tai padės sukurti 
bendrą Europos transporto erdvę;

Or. fr

Pakeitimas 6
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad tarp vakarinių ir rytinių ES 
dalių bei tarp centrinių ir periferinių 
regionų esama didelių transporto 
infrastruktūros ir geografinės prieigos 
skirtumų, kuriuos būtina pašalinti; mano, 
kad ES transporto sistema turėtų paremti 
suderintą regioninę plėtrą ir teritorinę 
sanglaudą, nes tai padės sukurti bendrą 
Europos transporto erdvę;

1. pažymi, kad tarp vakarinių ir rytinių ES 
dalių bei tarp centrinių ir periferinių 
regionų esama didelių transporto 
infrastruktūros ir geografinės prieigos 
skirtumų, kuriuos būtina pašalinti; mano, 
kad ES transporto sistema turėtų paremti 
suderintą regioninę plėtrą ir teritorinę 
sanglaudą, nes tai padės sukurti bendrą 
Europos transporto erdvę; primena, kad 
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transporto politikos priemonės yra 
svarbios mažinant prieigos prie atokiausių 
regionų trūkumą ir gerinant jų 
konkurencingumą tiek galimybės patekti į 
vidaus rinką bei kaimyninių šalių rinką 
atžvilgiu, tiek pačių vidaus teritorijų 
atžvilgiu, investuojant į regioninių oro 
uostų bei jūros kelių Europos Sąjungoje 
ir už jos ribų potencialą;

Or. pt

Pakeitimas 7
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad  tarp vakarinių ir rytinių ES 
dalių bei tarp centrinių ir periferinių 
regionų esama didelių transporto 
infrastruktūros ir geografinės prieigos 
skirtumų, kuriuos būtina pašalinti; mano, 
kad ES transporto sistema turėtų paremti 
suderintą regioninę plėtrą ir teritorinę 
sanglaudą, nes tai padės sukurti bendrą 
Europos transporto erdvę;

1. pažymi, kad  tarp vakarinių ir rytinių ES 
dalių bei tarp centrinių ir periferinių 
regionų esama didelių transporto 
infrastruktūros ir geografinės prieigos 
skirtumų, kuriuos būtina pašalinti; mano, 
kad ES transporto sistema turėtų paremti 
suderintą regioninę plėtrą ir teritorinę 
sanglaudą, nes tai padės sukurti bendrą 
Europos transporto erdvę; pabrėžia, kad 
geresnės galimybės naudotis 
infrastruktūra ir didesnės dotacijos 
prisidėtų stiprinant regionų 
konkurencingumą, taip pat ir visos 
Europos Sąjungos konkurencingumą 
kalbant apie išorės rinką; mano, kad 
bendradarbiavimo transporto sektoriuje 
sustiprinimas atliktų lemiamą vaidmenį ir 
visiems regionams būtų suteikiama 
galimybė padidinti savo ekonominę galią 
ir pritraukti daugiau tiesioginių 
investicijų;

Or. ro
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Pakeitimas 8
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad prieigos kelių vaidmuo 
yra ypač svarbus atokiausių regionų 
vystymuisi, ir todėl šiuose regionuose 
dažnai privalomas sudėtingas vidaus ir 
išorės jūros ir oro transporto paslaugų 
tinklas, dėl kurių atokiausių regionų 
judumo ir prieigos sąlygos tampa 
sudėtingos, o šie regionai alternatyvos oro 
arba jūros keliams neturi ir susiduria su 
didesnėmis transporto išlaidomis ir tai jau 
savaime daro neigiamą ekonominį ir 
socialinį poveikį;

Or. pt

Pakeitimas 9
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad daugiau dėmesio būtina 
skirti transporto infrastruktūros 
naudojimui (vertinant pagal transporto 
eismą), paramą skiriant iš Europos 
fondų; laikosi nuomonės, kad ateityje 
Europos fondų paramą reikėtų skirti ne 
tik naujiems projektams ar transporto 
infrastruktūros modernizavimo 
projektams, bet ir esamų pagrindinių 
greitkelių, kurie yra prastos būklės, kurie 
dažnai apgadinami ir kuriuose dažnai 
įvyksta nelaimingų atsitikimų, taip pat 
kurie Europos transporto sistemoje 
sukelia didelių pralaidumo trikdžių, 
taisymui;

Or. en
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Pakeitimas 10
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, koks svarbus 
sanglaudos politikos vaidmuo vystant 
transporto infrastruktūrą; taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse 
narėse trūksta finansinių išteklių; mano, 
kad transporto sektoriui reikalingos 
naujos finansavimo priemonės; ragina 
valstybes nares planuojant savo biudžetą 
užtikrinti pakankamą nacionalinį 
finansavimą, projektų planavimą ir 
įgyvendinimo pajėgumus;

2. atkreipia dėmesį į tai, koks svarbus 
sanglaudos politikos vaidmuo vystant 
transporto infrastruktūrą; taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse 
narėse trūksta finansinių išteklių; ragina 
valstybes nares planuojant savo biudžetą 
užtikrinti pakankamą nacionalinį 
finansavimą, projektų planavimą ir 
įgyvendinimo pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 11
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, koks svarbus 
sanglaudos politikos vaidmuo vystant 
transporto infrastruktūrą; taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse 
narėse trūksta finansinių išteklių; mano, 
kad transporto sektoriui reikalingos naujos
finansavimo priemonės; ragina valstybes 
nares planuojant savo biudžetą užtikrinti 
pakankamą nacionalinį finansavimą, 
projektų planavimą ir įgyvendinimo 
pajėgumus;

2. atkreipia dėmesį į tai, koks svarbus 
sanglaudos politikos vaidmuo vystant 
transporto infrastruktūrą; taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse 
narėse trūksta finansinių išteklių; mano, 
kad transporto sektoriui reikalingos naujos 
finansavimo priemonės; ragina valstybes 
nares planuojant savo biudžetą užtikrinti 
pakankamą nacionalinį ir regioninį
finansavimą, projektų planavimą ir 
įgyvendinimo pajėgumus;

Or. pt
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Pakeitimas 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, koks svarbus 
sanglaudos politikos vaidmuo vystant 
transporto infrastruktūrą; taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse 
narėse trūksta finansinių išteklių; mano, 
kad transporto sektoriui reikalingos naujos 
finansavimo priemonės; ragina valstybes 
nares planuojant savo biudžetą užtikrinti 
pakankamą nacionalinį finansavimą, 
projektų planavimą ir įgyvendinimo 
pajėgumus;

2. atkreipia dėmesį į tai, koks svarbus 
sanglaudos politikos vaidmuo vystant 
transporto infrastruktūrą; taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse 
narėse trūksta finansinių išteklių; mano, 
kad transporto sektoriui reikalingos naujos 
finansavimo priemonės, kurios suteiktų 
galimybę įgyvendinti teritorinę sanglaudą; 
ragina valstybes nares planuojant savo 
biudžetą užtikrinti pakankamą nacionalinį 
finansavimą, projektų planavimą ir 
įgyvendinimo pajėgumus;

Or. ro

Pakeitimas 13
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, koks svarbus 
sanglaudos politikos vaidmuo vystant 
transporto infrastruktūrą; taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse 
narėse trūksta finansinių išteklių; mano, 
kad transporto sektoriui reikalingos naujos 
finansavimo priemonės; ragina valstybes 
nares planuojant savo biudžetą užtikrinti 
pakankamą nacionalinį finansavimą, 
projektų planavimą ir įgyvendinimo 
pajėgumus;

2. atkreipia dėmesį į tai, koks svarbus 
sanglaudos politikos vaidmuo vystant 
transporto infrastruktūrą; taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse 
narėse trūksta finansinių išteklių; mano, 
kad transporto sektoriui reikalingos naujos 
finansavimo priemonės nepakenkiant 
sanglaudos politikos tikslams ir 
ištekliams; ragina valstybes nares 
planuojant savo biudžetą užtikrinti 
pakankamą nacionalinį finansavimą, 
projektų planavimą ir įgyvendinimo 
pajėgumus;

Or. en
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Pakeitimas 14
Iosif Matula

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, koks svarbus 
sanglaudos politikos vaidmuo vystant 
transporto infrastruktūrą; taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse 
narėse trūksta finansinių išteklių; mano, 
kad transporto sektoriui reikalingos naujos 
finansavimo priemonės; ragina valstybes 
nares planuojant savo biudžetą užtikrinti 
pakankamą nacionalinį finansavimą, 
projektų planavimą ir įgyvendinimo 
pajėgumus;

2. atkreipia dėmesį į tai, koks svarbus 
sanglaudos politikos vaidmuo vystant 
transporto infrastruktūrą; taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse 
narėse trūksta finansinių išteklių; mano, 
kad transporto sektoriui reikalingos naujos 
finansavimo priemonės; ragina valstybes 
nares planuojant savo biudžetą užtikrinti 
pakankamą nacionalinį finansavimą, 
projektų planavimą ir įgyvendinimo 
pajėgumus; primygtinai teigia, kad 
padidinus Europos Sąjungos bendrą 
finansavimą transporto infrastruktūros 
projektams konvergencijos regionuose 
būtų galima pagerinti Europos Sąjungos 
paramos įsisavinimą;

Or. ro

Pakeitimas 15
Jean-Paul Besset

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena Komisijos rekomendaciją 
sanglaudos politikos lėšas tausiau naudoti 
išteklių požiūriu ir pirmenybę teikti 
transporto projektams, kuriais 
stiprinamas tvarumas ir kurie yra esamų 
integruotų transporto strategijų dalis;

Or. en
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Pakeitimas 16
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Franck Proust, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad transporto tinklai atlieka 
pagrindinį vaidmenį teritorijų planavimo 
politikos srityje; mano, kad didelės 
transporto infrastruktūros, pavyzdžiui,
greitųjų traukinių linijos, prisideda prie 
teritorijų uždarumo naikinimo ir yra 
svarbi paskata vietos tinklų vystymuisi; 
pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti 
konkrečius teritorijų planavimo projektus 
aplink šias dideles infrastruktūras, 
įtraukiant kuo daugiau partnerių (vietos, 
regioninės ir nacionalinės valdžios 
institucijas, privačius veikėjus, pilietinę 
visuomenę);

Or. fr

Pakeitimas 17
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad regioninė politika 
atlieka svarbiausią vaidmenį siekiant 
tolygiai paskirstyti transporto vystymąsi 
Europoje užtikrinant investavimą į 
infrastruktūras regionuose pagal jų 
turtingumą; pabrėžia, kad svarbu 
daugiausia infrastruktūrų lėšų skirti 
sanglaudos politikai;

Or. fr
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Pakeitimas 18
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina užtikrinti pakankamą ES 
tarpregioninio bendradarbiavimo 
programų, kurios yra ES Sanglaudos 
politikos dalis ir atlieka svarbų vaidmenį 
įgyvendinant ES makroregioninių 
strategijų politiką bei padeda ES 
valstybėms narėms efektyviai spręsti 
bendrus iššūkius, kaip pavyzdžiui 
geresnių transporto jungčių užtikrinimas, 
finansavimą ir matomumą;

Or. lt

Pakeitimas 19
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. nesutinka, kad reikia kurti Europos 
tarpusavio sujungimo priemonę, ir mano, 
kad sanglaudos politika yra patikima 
priemonė finansuoti infrastruktūros 
projektus mažiau išsivysčiusiose ES 
valstybėse narėse; mano, kad pagrindinių 
infrastruktūros projektų finansavimas ir 
toliau turi būti pirmiausia valstybių narių, 
taip pat rinkos kartu su privačiuoju 
sektoriumi atsakomybė;

Or. cs

Pakeitimas 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad subsidiarumo 
principas apima miesto transporto 
paslaugas; vis dėlto pabrėžia, kad Europos 
bendradarbiavimas, koordinavimas ir 
finansavimas sudarytų galimybes vietos 
valdžios institucijoms įveikti sunkumus, su 
kuriais jos susiduria; pabrėžia, kad vystant 
transporto tinklus labai svarbus 
tarpregioninis ir tarptautinis 
bendradarbiavimas;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad subsidiarumo 
principas apima miesto transporto 
paslaugas; vis dėlto pabrėžia, kad Europos 
bendradarbiavimas, koordinavimas ir 
finansavimas sudarytų galimybes vietos 
valdžios institucijoms įveikti sunkumus, su 
kuriais jos susiduria, skatinant integracinį 
augimą ir geresnę socialinę sanglaudą dėl 
integruotos miesto, priemiesčio ir kaimo 
transporto sistemos sukūrimo;

Or. fr

Pakeitimas 21
Iosif Matula

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad subsidiarumo 
principas apima miesto transporto 
paslaugas; vis dėlto pabrėžia, kad Europos 
bendradarbiavimas, koordinavimas ir 
finansavimas sudarytų galimybes vietos 
valdžios institucijoms įveikti sunkumus, su 
kuriais jos susiduria; pabrėžia, kad vystant 
transporto tinklus labai svarbus 
tarpregioninis ir tarptautinis 
bendradarbiavimas;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad subsidiarumo 
principas apima miesto transporto 
paslaugas; vis dėlto pabrėžia, kad Europos 
bendradarbiavimas, koordinavimas ir 
finansavimas sudarytų galimybes vietos 
valdžios institucijoms įveikti sunkumus, su 
kuriais jos susiduria; pabrėžia, kad vystant 
transporto tinklus labai svarbus 
tarpregioninis ir tarptautinis 
bendradarbiavimas; įpareigoja priimti 
sprendimus, suteikiančius galimybę 
sumažinti degalų vartojimą vietos 
transporto srityje, naudojantis naujomis 
pažangiomis ir ekologiškomis 
technologijomis;

Or. ro
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Pakeitimas 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad makroregionai ir jų 
vystymosi strategijos turėtų būti labiau 
įtraukti įgyvendinant suderintą, 
veiksmingą ir tvarią transporto politiką;

Or. bg

Pakeitimas 23
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad reikia skleisti gerąją 
patirtį transporto srityje siekiant imtis 
novatoriškų ir tvarių veiksmų miesto, 
priemiesčio ir kaimo transporto srityje;

Or. fr

Pakeitimas 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad svarbu parengti, 
planuoti ir įgyvendinti bendras strategijas 
tarpvalstybiniu lygmeniu transporto 
infrastruktūros srityje, kalbant apie 
didžiuosius krovinių vežimo koridorius ir 
transeuropinius transporto tinklus ar 
tiesiog regiono, vietos ir miesto transporto 
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planavimą pagal gyventojų santalkos 
zonas; šiuo tikslu pabrėžia Europos 
teritorinio bendradarbiavimo svarbą 
siekiant įgyvendinti šias koordinuotas 
strategijas ir kai kurių tarpvalstybinių 
investicijų būtinumo svarbą; prašo, kad 
strategijos koordinavimas makroregionų 
lygmeniu apimtų išsamų transporto 
integracijos nagrinėjimą siekiant tikros 
socialinės ir teritorinės sanglaudos;

Or. fr

Pakeitimas 25
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad veiksmingam transporto 
tinklui Europoje reikia daug lėšų ir kad 
šiam tikslui turi būti galimybė naudoti 
įvairius valstybinius ir privačius 
finansavimo šaltinius; šiuo tikslu ragina 
atkreipti dėmesį į viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystę; mano, kad EIB 
turėtų aktyviau dalyvauti finansuojant 
transeuropinio transporto tinklo 
infrastruktūrą;

Or. ro

Pakeitimas 26
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
piliečiai ir įmonės turėtų tiesioginės 
naudos iš bendros Europos transporto 
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erdvės siekiant sumažinti prekėms ir 
keleiviams vežti naudojamą laiką ir 
išteklius, taip pat siekiant didesnės rinkų 
integracijos;

Or. ro

Pakeitimas 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad miestai kenčia nuo 
transporto grūsčių ir nuo oro ir triukšmo 
taršos; todėl mano, kad miestai, naudodami 
sumanias vietinio transporto sistemas ir 
tvarų miestų ir rajonų planavimą, įskaitant 
dviračių takų kūrimą, galėtų žymiai
prisidėti prie kovos su klimato kaita; ragina 
pagerinti transporto tarp miestų ir kaimo 
vietovių sistemą;

4. pažymi, kad miestų rajonai kenčia nuo 
transporto grūsčių ir nuo oro ir triukšmo 
taršos; todėl mano, kad šie rajonai, 
naudodami sumanias vietinio transporto 
sistemas ir tvarų miestų ir rajonų 
planavimą, įskaitant dviračių takų kūrimą, 
galėtų smarkiai prisidėti prie kovos su 
klimato kaita; ragina pagerinti transporto 
tarp miesto, priemiesčio ir kaimo vietovių 
sistemą;

Or. fr

Pakeitimas 28
Richard Seeber

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad miestai kenčia nuo 
transporto grūsčių ir nuo oro ir triukšmo 
taršos; todėl mano, kad miestai, naudodami 
sumanias vietinio transporto sistemas ir 
tvarų miestų ir rajonų planavimą, įskaitant 
dviračių takų kūrimą, galėtų žymiai
prisidėti prie kovos su klimato kaita; ragina 
pagerinti transporto tarp miestų ir kaimo 
vietovių sistemą;

4. pažymi, kad miestai kenčia nuo 
transporto grūsčių ir nuo oro ir triukšmo 
taršos; todėl mano, kad miestai, naudodami 
sumanias vietinio transporto sistemas ir 
tvarų miestų ir rajonų planavimą, įskaitant 
dviračių takų kūrimą, galėtų smarkiai
prisidėti prie kovos su klimato kaita; ragina 
pagerinti transporto tarp miestų ir kaimo 
vietovių sistemą; mano, kad aplinkos ir 



AM\877570LT.doc 17/20 PE472.262v01-00

LT

sveikatos apsaugos teminėms sritims turi 
būti skiriamas dar didesnis dėmesys nei 
vidaus rinkos interesams;

Or. de

Pakeitimas 29
Iosif Matula

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad miestai kenčia nuo 
transporto grūsčių ir nuo oro ir triukšmo 
taršos; todėl mano, kad miestai, naudodami 
sumanias vietinio transporto sistemas ir 
tvarų miestų ir rajonų planavimą, įskaitant 
dviračių takų kūrimą, galėtų žymiai
prisidėti prie kovos su klimato kaita; ragina 
pagerinti transporto tarp miestų ir kaimo 
vietovių sistemą;

4. pažymi, kad miestai kenčia nuo 
transporto grūsčių ir nuo oro ir triukšmo 
taršos; todėl mano, kad miestai, naudodami 
sumanias vietinio transporto sistemas ir 
tvarų miestų ir rajonų planavimą, įskaitant 
dviračių takų kūrimą, galėtų smarkiai
prisidėti prie kovos su klimato kaita; ragina 
pagerinti transporto tarp miestų ir kaimo 
vietovių sistemą; primena, kad dėl grūsčių 
miestų ir priemiesčių zonose padidėja 
degalų vartojimo išlaidos ir padaugėja 
išmetamųjų teršalų;

Or. ro

Pakeitimas 30
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. iš naujo imasi nagrinėti kovos su 
klimato kaita klausimus, t. y. klausimus 
dėl direktyvos, kuria siekiama į Bendrijos 
taršos leidimų sistemą įtraukti civilinėje 
aviacijoje išskiriamas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, taip pat ir numatomą 
šios sistemos taikymą jūrų transporto 
sektoriui, dėl kurio gali padidėti 
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tiesioginės ir netiesioginės su transporto 
sektoriumi susijusios išlaidos – žmonių ir 
prekių srautą į atokiausius regionus 
lemiantis veiksnys;

Or. pt

Pakeitimas 31
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia specialius salų poreikius, 
susijusius su veiksmingomis žemyninėmis 
jungtimis ir transporto lygiavertiškumo 
principo taikymu, atokiausių regionų 
specifiškumu ir ypatinga trumpųjų 
nuotolių jūrų transporto ir vidaus 
vandens kelių svarba, kaip sritis, kuriose 
yra neišnaudotų galimybių toliau plėsti 
vidaus rinką ir pasiekti sanglaudos 
politikos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 32
Iosif Matula

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad svarbu nustatyti 
nenumatytų atvejų planus tarpregioninio 
keleivių ir krovinių vežimo srityje, kurie 
būtų naudojami gaivalinės nelaimės 
sukeltos krizės atveju;

Or. ro
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Pakeitimas 33
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad uostus pertvarkius į tikras 
kilnojamąsias derinamas platformas, 
kuriose būtų galima pereiti nuo sausumos 
transporto priemonių prie vandens 
transporto priemonių, atsirastų regioninių 
ekonomikos platformų, kuriose ne tik 
būtų teikiamos logistikos paslaugos, bet ir 
jos taptų tame regione tinkama vieta 
įmonėms ir pramonės šakoms, kurios nori 
būti arti rinkos ir Europos jūrų transporto 
koridoriaus;

Or. ro

Pakeitimas 34
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad vidaus laivų transporto 
kelių potencialas yra ne visiškai 
išnaudojamas ir kad ši transporto rūšis 
atliks vis svarbesnį vaidmenį sujungiant 
Europos jūras ir regionus, taip pat 
prisidės prie salų regionų vystymosi;

Or. ro

Pakeitimas 35
Vilja Savisaar-Toomast

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)



PE472.262v01-00 20/20 AM\877570LT.doc

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad laivybos pramonė atlieka 
svarbų vaidmenį sujungdama ES rytines 
ir vakarines dalis, taip pat jos centrinius ir 
pakraščio regionus; ragina užtikrinti, kad 
įgyvendinant išmetamųjų teršalų 
(šiltnamio efektą sukeliančių dujų, sieros 
ir kt.) mažinimo iniciatyvas, būtų išvengta 
atgalinio modelio poveikio;

Or. en

Pakeitimas 36
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikia stiprinti teritorinį 
vientisumą, ypač su salomis, kalnų 
regionais ir atokiausiais regionais, 
priimant Bendrijos teisės aktus, ir skirti 
daugiau lėšų siekiant panaikinti šių 
regionų uždarumą.

Or. fr


