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Pakeitimas 25
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 172 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 172, 174 ir 
349 straipsnius,

Or. pt

Pakeitimas 26
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 27
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pagrindimas

Visų Europos regionų integracijos ir vystymosi skatinimo svarba, atsižvelgiant į strategijos 
„Europa 2020“ tikslus.

Pakeitimas 28
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią grėsmėms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
visuomenės;

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią grėsmėms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
visuomenės, dar labiau neatskiriant tam 
tikrų Europos regionų;

Or. pt
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Pagrindimas

Priemonės ir veiksmai, kuriais siekiama skatinti mažo anglies dioksido kiekio visuomenę ir 
ekonomiką, neturėtų būti didesnės regionų, kurie jau atitrūkę nuo vidaus ekonomikos, 
atskirties priežastis.

Pakeitimas 29
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią grėsmėms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
visuomenės;

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią grėsmėms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, turėtų padėti 
skatinti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
visuomenės. Komisija turėtų užtikrinti, 
kad vidaus rinkoje taikomi tarptautiniai 
susitarimai ir standartai valstybėse narėse 
būtų taikomi nešališkai ir neiškreipiant 
konkurencijos, taip siekiant užtikrinti 
Europos įmonių sėkmę pasaulinės 
konkurencijos sąlygomis;

Or. fi

Pakeitimas 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 31
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) siekdami integruotis į vidaus rinką ir 
skatinti vystymąsi, atokiausi regionai vis 
dar turi būtinai optimizuoti savo 
transporto jungtis, ypač jūrų keleivių ir 
prekių transporto srityje, taip pat oro 
transporto jungtis su žemynine Europa, ir 
optimizuoti savo energijos tiekimo 
galimybes, kaip atskirtas energijos 
sistemas;

Or. pt

Pakeitimas 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) remiantis baltojoje knygoje išdėstytais 
tikslais, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. XXX/201220

nustatytose TEN-T gairėse nustatoma 
transeuropinio transporto tinklo 
infrastruktūra, nurodomi reikalavimai, 
kuriuos ji turi atitikti, ir numatomos jų 
įgyvendinimo priemonės. Gairėse visų 
pirma numatoma, kad pagrindinis tinklas 
bus baigtas kurti iki 2030 m.;

(10) remiantis baltojoje knygoje išdėstytais 
tikslais, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. XXX/201220

nustatytose TEN-T gairėse nustatoma 
transeuropinio transporto tinklo 
infrastruktūra, nurodomi reikalavimai, 
kuriuos ji turi atitikti, ir numatomos jų 
įgyvendinimo priemonės. Gairėse visų 
pirma numatoma, kad pagrindinis tinklas 
bus baigtas kurti iki 2030 m., sukuriant 
naują infrastruktūrą, taip pat atkuriant ir 
modernizuojant dabartinę infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 33
Karima Delli
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) į tvarios daugiarūšės 
infrastruktūros sąvoką reikėtų įtraukti 
devynis krovinių vežimo geležinkeliais 
koridorius, šešis Europos geležinkelių 
eismo valdymo sistemos (ERTMS) 
koridorius, ekologiškus koridorius ir 
dešimt visa apimančio susisiekimo tinklo 
koridorių;

Or. en

Pakeitimas 34
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt
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Pagrindimas

EITP parama turėtų būti sutelkiama į pagrindinį tinklą, tačiau nereikėtų visiškai atmesti 
paramos visa apimančiam susisiekimo tinklui tais atvejais, kai įgyvendinami papildomos 
naudos Europai turintys projektai, ypač tokiose srityse, kaip, pvz., pagal SESV 355 ir 
375 straipsnių nuostatas atokiausi regionai, kurie yra įtraukti į visa apimantį susisiekimo 
tinklą, siekiant išvengti bet kokios didesnės atskirties.

Pakeitimas 35
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) remdamasi valstybių narių transporto 
infrastruktūros planų analize, Komisija 
prognozuoja, kad investicijų į transportą 
poreikis visam TEN-T tinklui 2014–2020 
m. laikotarpiu sudarys 500 mlrd. EUR, iš 
jų numatomus 250 mlrd. EUR reikės 
investuoti į TEN-T pagrindinį tinklą. 
Atsižvelgiant į Sąjungos lygmeniu 
prieinamus išteklius, norint pasiekti 
pageidaujamą poveikį, reikia susitelkti į 
svarbiausią, didžiausią papildomą europinę 
naudą teikiančius projektus. Todėl paramą 
reikėtų sutelkti į pagrindinį tinklą (visų 
pirma pagrindinio tinklo koridorius) ir į 
bendros svarbos eismo valdymo sistemų 
(visų pirma oro eismo valdymo sistemų 
pagal SESAR, kurioms reikės maždaug 3 
mlrd. EUR Sąjungos biudžeto lėšų) 
projektus. Pakankamą ES finansavimą 
privaloma skirti projektams, kuriais 
įgyvendinamas visa apimantis susisiekimo 
tinklas, nes toks tinklas yra 
veiksmingiausias būdas remti Sąjungos 
tikslus, susijusius su socialinės ir 
teritorinės sanglaudos didinimu ir 
patekimo į regionus visoje Sąjungos 
teritorijoje gerinimu;

Or. fi
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Pakeitimas 36
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) savo 2012 m. birželio 20 d. 
komunikate „Partnerystė su atokiausiais 
Europos Sąjungos regionais siekiant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo“ Komisija pabrėžia atokiausiems 
regionams būdingas ypatybes, kaip 
pripažįstama SESV 349 ir 
355 straipsniuose, ir svarsto įtraukti juos į 
atitinkamus konkrečius bendros svarbos 
projektus, susijusius su transporto, 
telekomunikacijų ir energetikos sritimis, 
ir padėti jiems integruotis į vidaus rinką 
bei skatinti jų ekonominę plėtrą. 
Atsižvelgiant į tai, šie regionai turėtų 
gauti Komisijos paramą rengiant 
konkrečių projektų rinkinį;

Or. pt

Pagrindimas

Dėl savo gamtinių ypatybių ir atskirties nuo kitų Europos regionų pagal SESV 349 ir 
355 straipsnius atokiausi regionai turėtų naudotis šia finansine priemone siekdami 
integruotis, o ne didinti atskirtį nuo vidaus rinkos.

Pakeitimas 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
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Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. 
EUR22) reikėtų pervesti pagrindinio 
transporto tinklo transporto projektams 
finansuoti valstybėse narėse, turinčiose 
teisę gauti Sanglaudos fondo finansavimą 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę. Komisija turėtų remti valstybes 
nares, turinčias teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą, kad jos išplėtotų 
tinkamą projektų sistemą ir didžiausią 
įmanomą prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. 
EUR22) reikėtų pervesti pagrindinio 
transporto tinklo transporto projektams 
finansuoti valstybėse narėse, turinčiose 
teisę gauti Sanglaudos fondo finansavimą 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę. Komisija turėtų remti valstybes 
nares, turinčias teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą, kad jos išplėtotų 
tinkamą projektų sistemą. Komisija turėtų 
užtikrinti, kad skirtingais projektų 
atrankos procedūros etapais būtų 
veiksmingai taikomas nacionalinių 
asignavimų paisymo principas;

Or. en

Pakeitimas 38
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad kai 
kurios valstybės narės, turinčios teisę 
gauti Sanglaudos fondo finansavimą, 
susiduria su didelėmis kliūtimis, 
trukdančiomis laiku įgyvendinti 
kompleksinius tarpvalstybinius didelę 
papildomą naudą Sąjungai teikiančius 
transporto infrastruktūros projektus. Todėl 
siekiant pagerinti transporto projektų, visų 
pirma tarpvalstybinių, didelę papildomą 
naudą Sąjungai teikiančių projektų 
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dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. 
EUR22) reikėtų pervesti pagrindinio 
transporto tinklo transporto projektams 
finansuoti valstybėse narėse, turinčiose 
teisę gauti Sanglaudos fondo finansavimą 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę. Komisija turėtų remti valstybes 
nares, turinčias teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą, kad jos išplėtotų 
tinkamą projektų sistemą ir didžiausią 
įmanomą prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

įgyvendinimą, Komisijai ir susijusioms 
valstybėms narėms susitarus iš anksto, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų reikėtų skirti
pagrindinio transporto tinklo transporto 
projektams finansuoti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę. Komisija turėtų remti 
valstybes nares, turinčias teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, kad jos 
išplėtotų ir įgyvendintų patvirtintus 
projektus;

Or. en

Pagrindimas

Suvienodinta su BNR nuostata, dėl kurios 2012 m. liepos mėn. balsavo Regioninės plėtros 
komitetas [84 straipsnio 4 dalis].

Pakeitimas 39
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę. Komisija turėtų remti valstybes 
nares, turinčias teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą, kad jos išplėtotų 
tinkamą projektų sistemą ir didžiausią 
įmanomą prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

Or. pl

Pakeitimas 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. 
EUR22) reikėtų pervesti pagrindinio 
transporto tinklo transporto projektams 
finansuoti valstybėse narėse, turinčiose 
teisę gauti Sanglaudos fondo finansavimą 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę. Komisija turėtų remti valstybes 
nares, turinčias teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą, kad jos išplėtotų 
tinkamą projektų sistemą ir didžiausią 
įmanomą prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą;

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Todėl siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 
dalį Sanglaudos fondo lėšų (10 mlrd. 
EUR22) reikėtų pervesti pagrindinio 
transporto tinklo transporto projektams 
finansuoti valstybėse narėse, turinčiose 
teisę gauti Sanglaudos fondo finansavimą 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę. Komisija turėtų remti valstybes 
nares, turinčias teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą, kad jos išplėtotų 
tinkamą projektų sistemą ir paisytų 
nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą;

Or. en
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Pakeitimas 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, 
Mojca Kleva, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 42
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) instituciniai ir administraciniai 
gebėjimai yra pagrindinė būtina sąlyga, 
siekiant veiksmingai įgyvendinti Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės tikslus. 
Komisija turėtų užtikrinti, kad jie 
visuomet būtų pakankamo lygio, siekiant 
kurti ir įgyvendinti projektus, ir prireikus 
turėtų pasiūlyti susijusioms valstybėms 
narėms atitinkamas priemones;

Or. en

Pakeitimas 43
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) telekomunikacijų infrastruktūra vis 
labiau grindžiama internetu, o ją 
sudarantys plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vyraujančia ryšių, 
paslaugų teikimo ir verslo platforma. Todėl 
transeuropinis sparčiosios interneto 
prieigos ir skaitmeninių paslaugų 
prieinamumas yra labai svarbus 
ekonomikos augimui ir bendrajai rinkai;

(19) telekomunikacijų infrastruktūra vis 
labiau grindžiama internetu, o ją 
sudarantys plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vyraujančia ryšių, 
paslaugų teikimo ir verslo platforma. Todėl 
transeuropinis sparčiosios interneto 
prieigos ir skaitmeninių paslaugų 
prieinamumas yra labai svarbus 
ekonomikos augimui, teritorinei 
sanglaudai, vartotojų apsaugai ir 
bendrajai rinkai;

Or. es
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Pakeitimas 44
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) telekomunikacijų infrastruktūra vis 
labiau grindžiama internetu, o ją 
sudarantys plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vyraujančia ryšių, 
paslaugų teikimo ir verslo platforma. Todėl 
transeuropinis sparčiosios interneto 
prieigos ir skaitmeninių paslaugų 
prieinamumas yra labai svarbus 
ekonomikos augimui ir bendrajai rinkai;

(19) telekomunikacijų infrastruktūra vis 
labiau grindžiama internetu, o ją 
sudarantys plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vyraujančia ryšių, 
paslaugų teikimo ir verslo platforma. Todėl 
transeuropinis sparčiosios interneto 
prieigos ir skaitmeninių paslaugų 
prieinamumas yra labai svarbus 
ekonomikos augimui, teritorinei 
sanglaudai ir bendrajai rinkai;

Or. en

Pakeitimas 45
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) reikia sukurti tvirtus ir darnius ES 
lygmens tinklus, skirtus visuomeninės 
paskirties veiklai vykdyti skaitmeniniu 
būdu, nacionaliniu ir regionų lygmenimis 
įtraukiant viešojo sektoriaus ir pilietinės 
visuomenės atstovus, ir šiuo tikslu labai 
svarbu užtikrinti struktūrizuotą sistemos ir 
programinės įrangos kūrimo išlaidų 
finansavimą ES lėšomis bei tvirto tokių 
tinklų centro priežiūrą, nacionaliniams ūkio 
subjektų biudžetams paliekant tik su 
konkrečia šalimi susijusias vidaus išlaidas;

(24) reikia sukurti tvirtus ir darnius ES 
lygmens tinklus, skirtus visuomeninės 
paskirties veiklai vykdyti skaitmeniniu 
būdu, nacionaliniu, regionų ir vietos 
lygmenimis įtraukiant viešojo sektoriaus ir 
pilietinės visuomenės atstovus, ir šiuo 
tikslu labai svarbu užtikrinti struktūrizuotą 
sistemos ir programinės įrangos kūrimo 
išlaidų finansavimą ES lėšomis bei tvirto 
tokių tinklų centro priežiūrą, 
nacionaliniams ūkio subjektų biudžetams 
paliekant tik su konkrečia šalimi susijusias 
vidaus išlaidas;

Or. es
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Pakeitimas 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 47
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis



PE496.462v01-00 18/69 AM\913372LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) dėl finansinių priemonių sąlygų į 
darbo programas gali reikėti įtraukti 
papildomus reikalavimus, pavyzdžiui, kad 
būtų užtikrintos konkurencingos rinkos, 
atsižvelgiant į Sąjungos politikos krypčių 
pokyčius, technologijų plėtrą ir kitus 
svarbiais galinčius tapti veiksnius;

(40) dėl finansinių priemonių sąlygų į 
darbo programas gali reikėti įtraukti 
papildomus reikalavimus, pavyzdžiui, kad 
būtų užtikrinta konkurencinga ir teisinga 
vidaus rinka, atsižvelgiant į Sąjungos 
politikos krypčių pokyčius, technologijų 
plėtrą ir kitus svarbiais galinčius tapti 
veiksnius;

Or. fi

Pakeitimas 48
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) daugiametis priemonės paramos 
programavimas turėtų būti nukreiptas į 
Sąjungos prioritetų rėmimą, užtikrinant 
būtinų finansinių išteklių prieinamumą ir 
bendrų Sąjungos ir valstybių narių veiksmų 
nuoseklumą bei tęstinumą; Pasiūlymų, 
pateiktų įgyvendinus pirmąją daugiametę 
darbo programą transporto sektoriuje, 
išlaidos turėtų būti laikomos tinkamomis 
finansuoti nuo 2014 m. sausio 1 d., siekiant 
užtikrinti projektų, kuriems jau taikomas 
2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 680/2007, 
nustatantis bendrąsias taisykles dėl 
Bendrijos finansinės paramos teikimo 
transeuropinių transporto ir energetikos 
tinklų srityse, tęstinumą;

(41) daugiametis priemonės paramos 
programavimas turėtų būti nukreiptas į 
Sąjungos prioritetų rėmimą, užtikrinant 
būtinų finansinių išteklių prieinamumą ir 
bendrų Sąjungos ir valstybių narių veiksmų 
nuoseklumą, sąžiningumą bei tęstinumą; 
pasiūlymų, pateiktų įgyvendinus pirmąją 
daugiametę darbo programą transporto 
sektoriuje, išlaidos turėtų būti laikomos 
tinkamomis finansuoti nuo 2014 m. sausio 
1 d., siekiant užtikrinti projektų, kuriems 
jau taikomas 2007 m. birželio 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 680/2007, nustatantis 
bendrąsias taisykles dėl Bendrijos 
finansinės paramos teikimo transeuropinių 
transporto ir energetikos tinklų srityse, 
tęstinumą;

Or. fi
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Pakeitimas 49
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) remiantis atskiruose reglamentuose 
nustatytomis konkretiems sektoriams 
skirtomis gairėmis, parengtas prioritetinių 
sričių, kurioms turėtų būti taikomas šis 
reglamentas, sąrašas, kuris turėtų būti 
įtrauktas į priedą. Kad būtų atsižvelgta į 
galimus politikos prioritetų ir 
technologinių galimybių pokyčius, taip pat 
į eismo srautus, Komisijai pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti suteikta teisė 
priimti aktus, kuriais priimami priedo 
pakeitimai. Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

(44) remiantis atskiruose reglamentuose 
nustatytomis konkretiems sektoriams 
skirtomis gairėmis, parengtas prioritetinių 
sričių, kurioms turėtų būti taikomas šis 
reglamentas, sąrašas, kuris turėtų būti 
įtrauktas į priedą. Kad būtų atsižvelgta į 
galimus politikos prioritetų ir 
technologinių galimybių pokyčius, taip pat 
į eismo srautus, Komisijai pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti suteikta teisė 
priimti aktus, kuriais priimami priedo 
pakeitimai. Atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija turėtų tinkamai konsultuotis, taip 
pat ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 50
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) kai kuriuos Sąjungai svarbius 
infrastruktūros projektus gali prireikti 
susieti su kaimyninėmis šalimis, 
besirengiančiomis stoti į ES šalimis ir 
kitomis trečiosiomis šalimis, ir šias šalis į 
juos įtraukti. Europos infrastruktūros tinklų 

(48) kai kuriuos Sąjungai svarbius 
infrastruktūros projektus gali prireikti 
susieti su kaimyninėmis šalimis, 
besirengiančiomis stoti į ES šalimis ir 
kitomis trečiosiomis šalimis ypač 
svarbiomis Sąjungos prekybos 
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priemone turėtų būti paprasčiau susieti ir 
finansuoti šiuos infrastruktūros objektus, 
kad būtų užtikrinta Sąjungos biudžeto 
vidaus ir išorės priemonių darna;

partnerėmis, pvz., Rusija, ir šias šalis į 
juos įtraukti. Europos infrastruktūros tinklų 
priemone turėtų būti paprasčiau susieti ir 
finansuoti šiuos infrastruktūros objektus, 
kad būtų užtikrinta Sąjungos biudžeto 
vidaus ir išorės priemonių darna;

Or. fi

Pakeitimas 51
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) tarpvalstybinė atkarpa – atkarpa, 
kurioje užtikrinamas bent dviejų valstybių 
narių arba valstybės narės ir kaimyninės 
šalies bendros svarbos projekto tęstinumas;

(2) tarpvalstybinė atkarpa – atkarpa, 
kurioje užtikrinamas bent dviejų valstybių 
narių ar pasienio regionų arba valstybės 
narės ar regiono ir kaimyninės šalies ar 
kaimyninio regiono bendros svarbos 
projekto tęstinumas;

Or. es

Pakeitimas 52
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) visa apimantis susisiekimo tinklas –
visos Europos transporto tinklas, kuriuo 
užtikrinamas patekimas į vidaus rinką ir 
visų Sąjungos regionų, įskaitant 
nutolusius, atokiausius ir retai 
apgyvendintus regionus, tarpusavio ryšys 
ir stiprinama ekonominė, socialinė ir 
teritorinė skirtingų valstybių narių, jų 
pačių bei valstybių narių ir trečiųjų šalių 
sanglauda, kaip nurodyta 
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Reglamento (ES) Nr. XXX/2012 [TEN-T 
gairės] II skyriuje;

Or. fi

Pakeitimas 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
suteikia galimybę pagal transeuropinių 
tinklų politiką rengti ir įgyvendinti bendros 
svarbos projektus energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
remiamas projektų, kuriais siekiama plėtoti 
ir statyti naują arba atnaujinti esamą 
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
srities infrastruktūrą, įgyvendinimas. Šiuo 
tikslu Europos infrastruktūros tinklų 

Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
suteikia galimybę pagal transeuropinių 
tinklų politiką rengti ir įgyvendinti bendros 
svarbos projektus energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
remiamas projektų, kuriais siekiama plėtoti 
ir statyti naują arba atnaujinti esamą 
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
srities infrastruktūrą ir kuriais teikiama 
pirmenybė trūkstamai infrastruktūrai, 
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priemone siekiama tokių tikslų: įgyvendinimas. Šiuo tikslu Europos 
infrastruktūros tinklų priemone siekiama 
tokių tikslų:

Or. en

Pakeitimas 55
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 
sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį, visų pirma su bendros 
svarbos projektais susijusių viešųjų ir 
privačiųjų investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį; visą ES bendrai 
finansuojamą transporto infrastruktūrą 
privaloma priskirti ekologiškos ir tvarios 
daugiarūšės infrastruktūros tinklams ir 
daug dėmesio skirti Europai tenkančiai 
papildomai naudai, gaunamai tiesiant 
trūkstamas tarpvalstybinio geležinkelio 
jungtis ir naujose valstybėse narėse bei 
tarpvalstybiniu lygmeniu įgyvendinant 
tvarius projektus;

Or. en
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Pakeitimas 56
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pagrindimas

Siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, kuriais skatinamas pažangus, tvarus ir integracinis 
augimas, reikėtų atsižvelgti į visus ES regionus, siekiant skatinti sąžiningą ir subalansuotą 
augimą.

Pakeitimas 57
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fi

Pakeitimas 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, plėtojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 
susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesnė aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesioginės 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 
sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 

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

pasiekta šio tikslo, bus vertinama pagal 
viešųjų ir privačiųjų investicijų į bendros 
svarbos projektus dydį, visų pirma su 
bendros svarbos projektais susijusių 
viešųjų ir privačiųjų investicijų, atliktų 
pagal šį reglamentą naudojant finansines 
priemones ir suderinus su kitais 
finansiniais ištekliais, dydį;

Or. fr

Pakeitimas 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti 
savo tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį42, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

b) prisidėti siekiant Sąjungos tikslų iki 
2020 m. 20 % sumažinti išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį42, 
20 % padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą.

Or. en

Pakeitimas 60
Karima Delli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tarpvalstybinėmis tiekimo linijomis 
prijungti miesto ir kaimo sritis prie EITP 
koridorių.
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Or. en

Pakeitimas 61
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pašalinti kliūtis ir nutiesti trūkstamas 
jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal EITP;

i) tarpvalstybiniu lygmeniu pašalinti 
transporto infrastruktūros ir jungčių 
punktų kliūtis ir nutiesti trūkstamas 
jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal EITP;

Or. en

Pakeitimas 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas 
jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę;

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas 
jungtis, ypač siekiant sujungti kalnų 
regionus, salas ir retai apgyvendintus 
regionus; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę;

Or. fr
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Pakeitimas 63
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pašalinti kliūtis ir nutiesti trūkstamas 
jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal EITP;

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas 
jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų vidaus 
ir tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę;

Or. en

Pakeitimas 64
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) skatinti steigti infrastruktūrą 
valdančias ir už ją atsakingas įstaigas, 
kurių veikloje dalyvautų daugiau negu 
viena valstybė narė, arba dviejų ar 
daugiau valstybių narių subnacionalines 
įstaigas, turinčias įgaliojimus priimti 
teisės aktus. Tai, kaip šio tikslo pasiekta, 
bus vertinama pagal geležinkelių 
infrastruktūrą valdančių ar už ją 
atsakingų įstaigų, kurių veikloje 
dalyvauja dvi valstybės narės ar daugiau 
ir kurioms skirtas finansavimas pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę, 
skaičių;

Or. es
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Pakeitimas 65
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) skatinti prieinamumo gerinimą, nes tai 
yra labai svarbu regionų, susiduriančių 
su judumo ir prieinamumo apribojimais, 
įskaitant atokiausius, salų, 
tarpvalstybinius ir kalnų regionus, 
vystymuisi, ir taip padėti pašalinti 
socialiniu ir ekonominiu požiūriu 
neigiamas pasekmes;

Or. pt

Pakeitimas 66
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus ir kad teikiant 
transporto paslaugas būtų atsižvelgiama į 
socialinį bei ekonominį poveikį, teritorijų 
formavimą, demografinę padėtį ir 
išsidėstymą, o ne tik pelningumą; tai, kaip 
šio tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
paprastųjų geležinkelių tinklo ilgį ES 27 
valstybėse narėse ir greitųjų geležinkelių 
tinklo ilgį ES 27 valstybėse narėse.

Or. es

Pakeitimas 67
Riikka Manner
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) rengtis būsimiems transporto 
srautams, inter alia, atsižvelgiant į naujų 
žaliavų transporto maršrutų ilgį.

Or. fi

Pakeitimas 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko 
užtikrinant, kad nė viena valstybė narė 
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal projektų, kuriuos įgyvendinant 
valstybių narių tinklai veiksmingai 
sujungiami ir šalinamos vidaus kliūtys, 
skaičių;

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko 
užtikrinant, kad nė viena valstybė narė 
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal projektų, kuriuos įgyvendinant 
valstybių narių tinklai veiksmingai 
sujungiami ir šalinamos vidaus kliūtys, 
skaičių, taip pat atsižvelgiant į būsimus 
valstybių narių turimus energijos 
išteklius;

Or. en

Pakeitimas 69
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą ir 
veiksmingumą modernizuojant 



PE496.462v01-00 30/69 AM\913372LT.doc

LT

pagal sistemos atsparumo raidą ir sistemos 
operacijų saugumą, taip pat projektų, 
kuriuos įgyvendinant galima įvairinti 
tiekimo šaltinius, tiekiančias šalis ir 
maršrutus, skaičių;

infrastruktūrą; tai, kaip šio tikslo pasiekta, 
bus vertinama pagal sistemos atsparumo 
raidą ir sistemos operacijų saugumą, taip 
pat projektų, kuriuos įgyvendinant galima 
įvairinti tiekimo šaltinius, tiekiančias šalis 
ir maršrutus, skaičių;

Or. es

Pakeitimas 70
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal atsinaujinančiosios energijos 
perdavimą iš gavybos centrų svarbiausiems 
vartojimo centrams ir saugykloms bei CO2 
išlakų, kurių išvengta įgyvendinus EITP 
paramą gavusius projektus, bendrą kiekį.

iii) prisidėti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą, anglies 
dioksido perdavimo tinklų plėtojimą ir 
investavimą į tvarų transportą; tai, kaip 
šio tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
atsinaujinančiosios energijos perdavimą iš 
gavybos centrų svarbiausiems vartojimo 
centrams ir saugykloms bei CO2 išlakų, 
kurių išvengta įgyvendinus EITP paramą 
gavusius projektus, bendrą kiekį.

Or. fi

Pakeitimas 71
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) atliekamą darbą); 

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

kaimo vietovėse; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal plačiajuosčio 
ir itin spartaus plačiajuosčio ryšio aprėptį ir 
namų ūkių, turinčių spartesnį nei 100 Mbps 
plačiajuostį ryšį, skaičių;

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo metu stebimas kaimo vietovių gyventojų skaičiaus mažėjimas daugiausia yra susijęs su 
prasta gyvenimo kokybe. Pavyzdys gali būti ir nepakankama kaimo gyventojų prieiga prie 
plačiajuosčio interneto bei internetu teikiamų viešųjų paslaugų.

Pakeitimas 72
Ana Miranda, Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (taip pat ir mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ)); tai, kaip šio 
tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
plačiajuosčio ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio aprėptį ir namų ūkių, turinčių 
spartesnį nei 100 Mbps plačiajuostį ryšį, 
skaičių.

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (taip pat ir mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ) bei 
gyvenamuosiuose būstuose); tai, kaip šio 
tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
plačiajuosčio ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio aprėptį ir namų ūkių, turinčių 
spartesnį nei 100 Mbps plačiajuostį ryšį, 
skaičių;

Or. es

Pakeitimas 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
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plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (taip pat ir mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse (MVĮ)); tai, kaip šio 
tikslo pasiekta, bus vertinama pagal 
plačiajuosčio ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio aprėptį ir namų ūkių, turinčių 
spartesnį nei 100 Mbps plačiajuostį ryšį, 
skaičių;

plačiajuosčio ryšio tinklus visuose ES 
regionuose ir tarp jų ir paspartinti tų tinklų 
taikymą (taip pat ir mažosiose ir vidutinėse 
įmonėse (MVĮ)); tai, kaip šis tikslas 
pasiektas, bus vertinama pagal 
plačiajuosčio ir itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio aprėptį ir namų ūkių, turinčių 
spartesnį nei 100 Mbps plačiajuostį ryšį, 
skaičių;

Or. fr

Pakeitimas 74
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo metu stebimas kaimo vietovių gyventojų skaičiaus mažėjimas daugiausia yra susijęs su 
prasta gyvenimo kokybe. Pavyzdys gali būti ir nepakankama kaimo gyventojų prieiga prie 
plačiajuosčio interneto bei internetu teikiamų viešųjų paslaugų.

Pakeitimas 75
Ana Miranda

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

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

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

Or. es

Pakeitimas 76
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
įgyvendinimo finansinis paketas 2014–
2020 m. yra 50 000 000 000 EUR43. Ši 
suma 3 straipsnyje nurodytiems sektoriams 
paskirstoma taip:

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

Or. en

Pagrindimas

Kol nebus baigtos derybos dėl būsimos DFP, negalima nurodyti jokių konkrečių skaičių.

Pakeitimas 77
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų a) transportas: XXX EUR, iš jų XXX EUR
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10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

gaunami iš Sanglaudos fondo ir turi būti 
panaudoti pagal šį reglamentą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. [...]/2012 [BNR] ir 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...]/2012 
[Sanglaudos fondas] valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

Or. en

Pagrindimas

Kol nebus baigtos derybos dėl būsimos DFP, negalima nurodyti jokių konkrečių skaičių.

Pakeitimas 78
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
XXX EUR pervedami iš Sanglaudos fondo 
ir turi būti panaudoti pagal šį reglamentą 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą;

Or. pl

Pakeitimas 79
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR turėtų būti skirti 
transporto projektams, susijusiems su 
pagrindiniu transporto tinklu valstybėse 
narėse, turinčiose teisę pasinaudoti
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finansavimą; Sanglaudos fondu, finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca KlevaSławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą valstybėse narėse,
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą;

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti šio 
reglamento priede nurodytiems 
projektams, paisant nacionalinių 
asignavimų;

Or. en

Pakeitimas 81
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) energetika: 9 121 000 000 EUR; b) energetika: XXX EUR;

Or. en
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Pagrindimas

Kol nebus baigtos derybos dėl būsimos DFP, negalima nurodyti jokių konkrečių skaičių.

Pakeitimas 82
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) telekomunikacijos: 9 185 000 000 EUR. c) telekomunikacijos: XXX EUR.

Or. en

Pagrindimas

Kol nebus baigtos derybos dėl būsimos DFP, negalima nurodyti jokių konkrečių skaičių.

Pakeitimas 83
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija gali 
perkelti 1 dalyje nurodytus asignavimus iš 
vieno sektoriaus į kitą, išskyrus 
10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo transporto 
sektoriaus projektams finansuoti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą.

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija gali 
perkelti 1 dalyje nurodytus asignavimus iš 
vieno sektoriaus į kitą, daugiausia 10 % 
vienam sektoriui, išskyrus XXX EUR
sumą, kuri gaunama iš Sanglaudos fondo 
transporto sektoriaus projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia šiek tiek lankstumo, tačiau turi būti nustatytos jo ribos.
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Pakeitimas 84
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija gali 
perkelti 1 dalyje nurodytus asignavimus iš 
vieno sektoriaus į kitą, išskyrus 
10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo transporto 
sektoriaus projektams finansuoti valstybėse
narėse, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą.

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija gali 
perkelti 1 dalyje nurodytus asignavimus iš 
vieno sektoriaus į kitą, išskyrus XXX EUR
sumą, kuri pervedama iš Sanglaudos fondo 
transporto sektoriaus projektams finansuoti 
valstybėse narėse, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą.

Or. pl

Pakeitimas 85
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija gali 
perkelti 1 dalyje nurodytus asignavimus iš 
vieno sektoriaus į kitą, išskyrus 
10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo 
transporto sektoriaus projektams 
finansuoti valstybėse narėse, turinčiose 
teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą.

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija gali 
perkelti 1 dalyje nurodytus asignavimus iš 
vieno sektoriaus į kitą.

Or. en

Pakeitimas 86
Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmai, kuriais kuriamas pagrindinis 
tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] III skyrių, 
įskaitant naujų technologijų ir naujovių 
diegimą pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] 
39 straipsnį;

a) veiksmai, kuriais kuriamas pagrindinis 
tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] III skyrių, 
įskaitant naujų technologijų ir naujovių 
diegimą pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] 
39 straipsnį, taip pat socialinio ir 
ekonominio poveikio, kurį gali turėti šių 
tikslų kėlimas ir įgyvendinimas, 
vertinimus;

Or. es

Pakeitimas 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmai, kuriais kuriamas pagrindinis 
tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] III skyrių, 
įskaitant naujų technologijų ir inovacijų 
diegimą pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] 
39 straipsnį;

a) veiksmai, kuriais išimtinai kuriamas 
pagrindinis tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] III skyrių, 
įskaitant naujų technologijų ir naujovių 
diegimą pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gairės] 
39 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 88
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) veiksmai, kuriais tobulinama ir 
modernizuojama esama geležinkelių 
infrastruktūra;

Or. en

Pakeitimas 89
Nuno Teixeira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) veiksmai, kuriais įgyvendinamas visa 
apimantis susisiekimo tinklas pagal ES 
reglamento dėl TEN-T gairių II skyrių, 
tais atvejais, kai tokiais veiksmais 
padedama sujungti visus ES regionus, 
įskaitant labiausiai nutolusius ir 
atokiausius regionus, ir prisidedama 
kuriant pagrindinį tinklą;

Or. pt

Pagrindimas

Neturėtume visiškai atmesti paramos visa apimančiam susisiekimo tinklui tais atvejais, kai 
remiant projektus galima gauti papildomos naudos Europai kartu skatinant teritorinę 
sanglaudą.

Pakeitimas 90
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
geležinkelių transporto keliamą triukšmą, 
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triukšmą, modifikuojant esamus riedmenis; taip pat modifikuojant esamus riedmenis;

Or. en

Pakeitimas 91
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, modifikuojant esamus riedmenis;

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, modifikuojant ir modernizuojant 
esamus riedmenis;

Or. es

Pakeitimas 92
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija skatina siekti pirmesnėje 
pastraipoje nurodyto susitarimo ir sudaro 
tam palankias sąlygas, taip pat kasmet 
praneša Europos Parlamentui apie 
atvejus, kai susiduriama su problemomis, 
ir apie nesklandumų pobūdį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad projektai būtų įgyvendinami veiksmingai, svarbu, jog Komisija 
sudarytų palankias sąlygas skirtingų atitinkamų valstybių narių ryšiams. Reikėtų pranešti 
Europos Parlamentui apie bet kokias galinčias kilti problemas ir apie jų pobūdį, nes dėl jų 
gali kilti trikdžių šiuo reglamentu numatytų projektų realizavimui.
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Pakeitimas 93
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Su žemės pirkimu susijusios išlaidos 
nėra tinkamos finansuoti išlaidos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 94
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pridėtinės vertės mokestis nėra
tinkamos finansuoti išlaidos.

7. Nesusigrąžinamas pridėtinės vertės 
mokestis yra tinkamos finansuoti išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pridėtinės vertės mokestis nėra tinkamos 
finansuoti išlaidos.

7. Pridėtinės vertės mokestis nėra tinkamos 
finansuoti išlaidos, išskyrus atvejus, kai 
galutinis paramos gavėjas pagal su PVM 
susijusius nacionalinės teisės aktus gali 
jas susigrąžinti.

Or. en
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Pakeitimas 96
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pridėtinės vertės mokestis nėra
tinkamos finansuoti išlaidos.

7. Nesusigrąžinamas pridėtinės vertės 
mokestis yra tinkamos finansuoti išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis7

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pridėtinės vertės mokestis nėra
tinkamos finansuoti išlaidos.

7. Pridėtinės vertės mokestis yra tinkamos 
finansuoti išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 98
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasiūlymus gali teikti viena arba kelios 
valstybės narės, tarptautinės organizacijos, 
valstybėse narėse įsteigtos bendrosios
įmonės arba viešosios ar privačiosios 
įmonės, arba įstaigos.

1. Pasiūlymus gali teikti viena arba kelios 
valstybės narės, subnacionalinės 
institucijos, turinčios galią priimti teisės 
aktus, tarptautinės organizacijos, 
valstybėse narėse įsteigtos bendrosios 
įmonės arba viešosios ar privačiosios 
įmonės, arba įstaigos.

Or. es
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Pakeitimas 99
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
srityje Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 20 % tinkamų finansuoti 
išlaidų; finansavimo norma gali būti 
padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

i) geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
srityje Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 20 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų; 
finansavimo norma gali būti padidinta iki 
30 % veiksmams, kuriais siekiama 
pašalinti kliūtis; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 40 % veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybinėmis 
atkarpomis; 20 % pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę skiriamų 
lėšų skiriamos sienos perėjimo punktų 
programoms;

Or. en

Pakeitimas 100
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
srityje Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 20 % tinkamų finansuoti 
išlaidų; finansavimo norma gali būti 
padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

i) geležinkelių ir vidaus vandens kelių bei 
jūrų greitkelių srityje Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 20 % tinkamų 
finansuoti išlaidų; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 % 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

Or. pt
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Pakeitimas 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
srityje Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 20 % tinkamų finansuoti 
išlaidų; finansavimo norma gali būti 
padidinta iki 30 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 40 %
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

i) geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
srityje Sąjungos finansinės paramos suma 
negali viršyti 30 % tinkamų finansuoti 
išlaidų; finansavimo norma gali būti 
padidinta iki 40 % veiksmams, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis; finansavimo 
norma gali būti padidinta iki 50 %
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybinėmis atkarpomis;

Or. en

Pakeitimas 102
Ana Miranda, Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų.

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis ir padedant juos modernizuoti, 
kad būtų sumažintas bendras išmetamų 
teršalų kiekis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų.

Or. es
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Pakeitimas 103
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
30 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. fi

Pakeitimas 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 20 
% tinkamų finansuoti išlaidų.

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų visuose regionuose bei 
įvairiarūšio transporto platformų plėtrai: 
Sąjungos finansinės paramos suma negali 
viršyti 20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. fr

Pakeitimas 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % tinkamų finansuoti išlaidų.

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
30 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 106
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų.

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų plėtrai Sąjungos 
finansinės paramos suma negali viršyti 
20 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų; atskirais atvejais 
nagrinėjami veiksmai, kurie gali būti 
įgyvendinami salų uostuose ir oro 
uostuose.

Or. es

Pakeitimas 107
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) visa Sąjungos finansinė parama kelių 
tiesimo projektams neviršija 30 % visos 
geležinkelių, pėsčiųjų ir dviračių takų 
tiesimo projektams išleistos sumos;

Or. en

Pakeitimas 108
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS) Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 50 % 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų;

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS) ir geležinkelių 
transporto keliamo triukšmo mažinimui 
šaltinio vietoje Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 50 % 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų;

Or. en

Pakeitimas 109
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS) Sąjungos finansinės 
paramos suma negali viršyti 50 % 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
išlaidų;

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS) ir upių informacijos 
sistemoms Sąjungos finansinės paramos 
suma negali viršyti 50 % tinkamų 
finansuoti išlaidų;

Or. en



PE496.462v01-00 48/69 AM\913372LT.doc

LT

Pagrindimas

Upių informacijos sistema yra ekologiška eismo valdymo forma, kuriai reikėtų sudaryti tokias 
pat sąlygas kaip geležinkelių eismo valdymui.

Pakeitimas 110
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pirmiau nurodytos bendro finansavimo 
normos gali būti padidintos iki 
10 procentinių punktų veiksmams, kuriais 
užtikrinama sektorių sinergija, siekiama 
klimato kaitos švelninimo tikslų, didinamas 
atsparumas klimato kaitos poveikiui arba 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas. Ši padidinimo norma 
neturėtų būti taikoma 11 straipsnyje 
nurodytoms bendro finansavimo normoms.

5. Pirmiau nurodytos bendro finansavimo 
normos gali būti padidintos iki 
10 procentinių punktų veiksmams, kuriais 
užtikrinama sektorių sinergija, siekiama 
klimato kaitos švelninimo tikslų, didinamas 
atsparumas klimato kaitos poveikiui arba 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas ir atvejams, kai 
investuojama į gamtinių trūkumų 
turinčias sritis, pvz., į atokiausius 
regionus, laikantis SESV 335 ir 
375 straipsnių. Ši padidinimo norma 
neturėtų būti taikoma 11 straipsnyje 
nurodytoms bendro finansavimo normoms.

Or. pt

Pagrindimas

Atrinkus bendros svarbos projektą atokiausiuose regionuose, šie regionai turėtų galėti 
pasinaudoti šia didesne finansavimo norma dėl savo išskirtinių ypatybių, kaip nurodyta SESV 
355 ir 375 straipsniuose.

Pakeitimas 111
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 112
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specialūs kvietimai, susiję su lėšomis, 
pervedamomis iš Sanglaudos fondo 
transporto srityje

Projektai, finansuojami Sanglaudos fondo 
lėšomis transporto srityje

Or. en

Pakeitimas 113
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl 10 000 000 000 EUR sumos,
pervedamos iš Sanglaudos fondo 
[Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomos išleisti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis 
tinklas kuriamas tik teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą turinčiose valstybėse 
narėse.

1. Dėl XXX EUR sumos, gaunamos iš 
Sanglaudos fondo ir numatomos išleisti
projektams, kuriais pagrindinis tinklas 
kuriamas tik teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą turinčiose valstybėse narėse, 
Komisija, iš anksto susitarusi su susijusia 
valstybe nare, įgyvendinimo aktu priima 
sprendimą, kuriame paskelbiama skirtina 
suma ir papildomą naudą Europai 
teikiantys infrastruktūros projektai, 
kuriuos įgyvendins kiekviena valstybė 
narė.

Or. en
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Pagrindimas

Suvienodinta su BNR nuostata, dėl kurios 2012 m. liepos mėn. balsavo Regioninės plėtros 
komitetas [84 straipsnio 4 dalis].

Pakeitimas 114
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl 10 000 000 000 EUR sumos, 
pervedamos iš Sanglaudos fondo 
[Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomos išleisti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis 
tinklas kuriamas tik teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą turinčiose valstybėse 
narėse.

1. Dėl XXX EUR sumos, pervedamos iš 
Sanglaudos fondo [Reglamento XXX XX 
straipsnis] ir numatomos išleisti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis 
tinklas kuriamas tik teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą turinčiose valstybėse 
narėse.

Or. pl

Pakeitimas 115
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą transporto 
sektoriui taikytinos taisyklės taikomos 
tokiems specialiems kvietimams. Skelbiant 
tokius kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą.

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai taikomas nacionalinių 
asignavimų paisymo principas.

Or. en

Pakeitimas 117
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą.

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas su tarpvalstybinėmis 
atkarpomis susijusiems projektams, 
kuriais paisoma nacionalinių asignavimų 
pagal Sanglaudos fondo sistemą.

Or. es

Pakeitimas 118
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą.

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą ir kuriais 
siekiama pašalinti judumo kliūtis taip pat 
nutolusiuose, nuošaliuose ar 
atokiausiuose regionuose.

Or. pt

Pakeitimas 119
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą.

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisyklės taikomos tokiems 
specialiems kvietimams.

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. tinkamų 
finansuoti projektų atranka paisoma 
nacionalinių asignavimų pagal Sanglaudos 
fondo sistemą. Nuo 2017 m. sausio 1 d. 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
įgyvendinimui pervestos lėšos, kurios 
nebuvo skirtos transporto infrastruktūros 
projektui, prieinamos visoms valstybėms 
narėms, turinčioms teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą transporto 
infrastruktūros projektams pagal šį 
reglamentą.

Or. en
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Pakeitimas 120
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, 
10 000 000 000 EUR sumai, pervedamai iš 
Sanglaudos fondo [Reglamento XXX XX 
straipsnis] ir numatomai išleisti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, taikomos tokios 
maksimalios finansavimo normos, kokios 
taikomos Reglamento (ES) Nr. XXX/2012 
[Reglamentas, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas 
(EB)Nr. 1083/2006] 22 straipsnyje ir 
110 straipsnio 3 dalyje nurodytam 
Sanglaudos fondui, o lėšos skiriamos šiems 
veiksmams:

3. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, XXX
EUR sumai, pervedamai iš Sanglaudos 
fondo [Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomai išleisti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, taikomos tokios 
maksimalios finansavimo normos, kokios 
taikomos Reglamento (ES) Nr. XXX/2012 
[Reglamentas, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas 
(EB)Nr. 1083/2006] 22 straipsnyje ir 
110 straipsnio 3 dalyje nurodytam 
Sanglaudos fondui, o lėšos skiriamos šiems 
veiksmams:

Or. pl

Pakeitimas 121
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, 
10 000 000 000 EUR sumai, pervedamai iš 

3. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, 
XXX EUR sumai, gaunamai iš Sanglaudos 
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Sanglaudos fondo [Reglamento XXX XX 
straipsnis] ir numatomai išleisti valstybėse 
narėse, turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, taikomos tokios 
maksimalios finansavimo normos, kokios 
taikomos Reglamento (ES) Nr. XXX/2012 
[Reglamentas, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas 
(EB)Nr. 1083/2006] 22 straipsnyje ir 
110 straipsnio 3 dalyje nurodytam 
Sanglaudos fondui, o lėšos skiriamos šiems 
veiksmams:

fondo [Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomai išleisti valstybėse narėse, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, taikomos tokios 
maksimalios finansavimo normos, kokios 
taikomos Reglamento (ES) Nr. XXX/2012 
[Reglamentas, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas 
(EB)Nr. 1083/2006] 22 straipsnyje ir 
110 straipsnio 3 dalyje nurodytam 
Sanglaudos fondui, o lėšos skiriamos šiems 
veiksmams:

Or. en

Pagrindimas

Kol nebus baigtos derybos dėl būsimos DFP, negalima nurodyti jokių konkrečių skaičių.

Pakeitimas 122
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams;

i) geležinkeliams ir vidaus vandens keliams
bei jūrų greitkeliams;

Or. pt

Pakeitimas 123
Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, įvairiarūšio transporto 
platformų ir uostų plėtrai;

iii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, įvairiarūšio transporto 
platformų ir uostų plėtrai ir tvarioms jūrų 
laivybos jungtims;

Or. es

Pakeitimas 124
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, įvairiarūšio transporto 
platformų ir uostų plėtrai;

iii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, įvairiarūšio transporto 
platformų ir uostų plėtrai, taip pat 
veiksmams, kuriais remiamos naujos visų 
transporto rūšių technologijos ir 
inovacijos;

Or. pt

Pakeitimas 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, įvairiarūšio transporto 
platformų ir uostų plėtrai;

iii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, įvairiarūšio transporto 
platformų ir uostų plėtrai visuose ES 
regionuose;

Or. fr
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Pakeitimas 126
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
geležinkelių transporto keliamą triukšmą, 
be kita ko, modifikuojant esamus 
riedmenis, siekiant užtikrinti veiksmingą 
TEN-T tinklo naudojimą, laikantis 
triukšmo lygiui taikomų reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 127
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) jūrų ir oro transporto jungtys su 
nutolusiais ir salų regionais, 
susiduriančiais su rimtomis ryšių su 
Europos žemynu kliūtimis.

Or. pt

Pakeitimas 128
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS);

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS); upių informacijos 
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paslaugoms (angl. RIS) ir laivų eismo 
stebėsenos ir informacijos sistemoms 
(angl. VTMIS);

Or. en

Pakeitimas 129
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) veiksmams, kuriais remiamas jūrų 
greitkelių kūrimas.

Or. pt

Pakeitimas 130
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant užtikrinti didžiausią įmanomą 
iš Sanglaudos fondo gaunamų lėšų 
įsisavinimą visose valstybėse narėse, 
turinčiose teisę į Sanglaudos fondo 
finansavimą, išskirtinė parama skiriama 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę atliekamiems programos 
rėmimo veiksmams, kurių paskirtis –
stiprinti institucinius gebėjimus ir didinti 
su 1 dalyje nurodytų projektų rengimu ir 
įgyvendinimu susijusių viešojo 
administravimo institucijų bei viešųjų 
paslaugų veiksmingumą.

Or. en
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Pakeitimas 131
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant remti į Sanglaudos fondo 
finansavimą teisę turinčias valstybes 
nares, kurios gali susidurti su 
problemomis kurdamos pakankamai 
išvystytus, kokybiškus ir Europai 
naudingus projektus, Komisija rengia 
papildomus kvietimus. Siekiant užtikrinti 
didžiausią įmanomą pervestų lėšų 
įsisavinimą visose valstybėse narėse, 
turinčiose teisę į Sanglaudos fondo 
finansavimą, išskirtinis dėmesys 
skiriamas pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę atliekamiems programos 
rėmimo veiksmams, kurių paskirtis –
stiprinti institucinius gebėjimus ir didinti 
su šio reglamento pirmame priede 
nurodytų projektų rengimu ir 
įgyvendinimu susijusių viešojo 
administravimo institucijų bei viešųjų 
paslaugų veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 132
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Sanglaudos fondo lėšos, naudojamos 
transporto sektoriaus projektams 
finansuoti valstybėse narėse, turinčiose 
teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, neįskaičiuojamos į 
Sanglaudos fondo ribų nustatymo 
sistemą.
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Or. en

Pagrindimas

Sanglaudos fondo lėšų, naudojamų priemonei, nepatenkančiai į Sanglaudos politikos taikymo 
sritį, pvz., EITP, nereikėtų įskaičiuoti į ribų nustatymo sistemą.

Pakeitimas 133
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įvertinus projekto pažangą, visų pirma 
jeigu smarkiai vėluojama įgyvendinti 
veiksmą.

c) įvertinus projekto pažangą, visų pirma 
jeigu smarkiai vėluojama įgyvendinti 
veiksmą dėl tiesioginės paramos gavėjų 
kaltės.

Or. en

Pakeitimas 134
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
eiliškumo principu ir jais turi būti siekiama 
diversifikavimo pagal sektorius, kaip 
numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir laipsniško 
geografinio diversifikavimo tarp valstybių 
narių.

1. Veiksmai, remiami finansinėmis 
priemonėmis, atrenkami vadovaujantis 
eiliškumo principu ir jais turi būti siekiama 
diversifikavimo pagal sektorius, kaip 
numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir 
užtikrinamas geografinis diversifikavimas
tarp valstybių narių.

Or. en

Pakeitimas 135
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija priima programas, kuriomis 
dėmesys konkrečiai kreipiamas į atokumo 
ir atskirties problemas, susijusias su 
transporto, energetikos ir komunikacijų 
sritimis, kad atokiausiuose regionuose 
būtų galima pasiekti šio reglamento 
tikslų.

Or. pt

Pakeitimas 136
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų, susijusių su transporto ir 
energetikos sektoriais, atveju valstybės 
narės įsipareigoja atlikti veiksmų techninę 
priežiūrą ir finansinę kontrolę, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Komisija, ir 
patvirtina patirtų projektų ar jų dalių 
išlaidų tikrumą ir atitiktį. Valstybės narės 
gali prašyti, kad Komisija dalyvautų 
atliekant patikras vietoje.

Projektų, susijusių su transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų sektoriais, 
atveju valstybės narės įsipareigoja atlikti 
veiksmų techninę priežiūrą ir finansinę 
kontrolę, glaudžiai bendradarbiaudamos su 
Komisija, ir patvirtina patirtų projektų ar jų 
dalių išlaidų tikrumą ir atitiktį. Valstybės 
narės gali prašyti, kad Komisija dalyvautų 
atliekant patikras vietoje.

Or. en

Pakeitimas 137
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma telekomunikacijų srityje Telekomunikacijų srityje nacionalinės 



AM\913372LT.doc 61/69 PE496.462v01-00

LT

nacionalinės reguliavimo institucijos deda 
visas pastangas, kad užtikrintų reikiamą 
teisinį saugumą ir investavimo sąlygas, 
kurios padėtų įgyvendinti projektus, 
kuriems pagal šį reglamentą skiriama 
Sąjungos finansinė parama.

reguliavimo institucijos taip pat deda visas 
pastangas, kad užtikrintų reikiamą teisinį 
saugumą ir investavimo sąlygas, kurios 
padėtų įgyvendinti projektus, kuriems 
pagal šį reglamentą skiriama Sąjungos 
finansinė parama.

Or. en

Pakeitimas 138
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį reglamentą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai, taikydama 
sukčiavimo, korupcijos ir visos kitos 
neteisėtos veikos prevencijos priemones, 
atlikdama veiksmingas patikras, o 
nustačiusi pažeidimų, susigrąžindama 
neteisėtai išmokėtas sumas, ir jei reikia 
taikydama veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomas sankcijas.

1. Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį reglamentą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai, užtikrindama, kad tos 
pačios rūšies infrastruktūros išlaidos 
skirtingose valstybėse narėse nebūtų 
neproporcingos, atitinkamai atsižvelgiant 
į vietos kainas, taikydama sukčiavimo, 
korupcijos ir visos kitos neteisėtos veikos 
prevencijos priemones, atlikdama 
veiksmingas patikras, o nustačiusi 
pažeidimų, susigrąžindama neteisėtai 
išmokėtas sumas, ir jei reikia taikydama 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas.

Or. en

Pagrindimas

Privaloma kuo labiau užtikrinti, kad, remiantis vietos darbo ir medžiagų kainomis, skirtingose 
valstybėse narėse ES lėšomis finansuojamų infrastruktūros projektų išlaidos būtų vienodos.

Pakeitimas 139
Oldřich Vlasák
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda Priemonės 
koordinacinis komitetas. Šis komitetas yra 
toks, koks apibrėžtas Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

1. Komisijai padeda Priemonės 
koordinacinis komitetas ir kiekvienam iš 
trijų priemonės sektorių – transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų 
infrastruktūros – įsteigti komitetai. Šie 
komitetai yra tokie, kokie apibrėžti
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Or. en

Pakeitimas 140
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komitetas užtikrina 17 straipsnyje 
nurodytų darbo programų horizontalią 
peržiūrą, kad būtų užtikrintas 
suderinamumas, nustatyta ir išnaudota 
sektorių sinergija.

3. Koordinacinis komitetas užtikrina 
17 straipsnyje nurodytų darbo programų 
horizontalią peržiūrą, kad būtų užtikrintas 
suderinamumas, nustatyta ir išnaudota 
sektorių sinergija. Atitinkamų sektorių 
komitetai padeda Komisijai stebėti 
atitinkamų gairių įgyvendinimą ir 
dalyvauja jas persvarstant.

Or. en

Pakeitimas 141
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendina informavimo ir 
ryšių veiksmus, susijusius su Europos 

2. Komisija įgyvendina informavimo ir 
ryšių veiksmus, susijusius su Europos 
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infrastruktūros tinklų priemonės projektais 
ir rezultatais. Be to, ryšiams pagal šį 
reglamentą skirtas biudžetas taip pat apima 
ryšius su įmonėmis dėl Sąjungos politikos 
prioritetų47.

infrastruktūros tinklų priemonės projektais 
ir rezultatais. Be to, Komisija pirmenybę 
teikia internetu teikiamai informacijai 
apie Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės projektus ir rezultatus ir šiuo 
klausimu internetu palaikomiems 
ryšiams. Be to, ryšiams pagal šį reglamentą 
skirtas biudžetas taip pat apima ryšius su 
įmonėmis dėl Sąjungos politikos 
prioritetų47.

Or. es

Pakeitimas 142
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies a skirsnio 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Reinė-Tventė / 
Mitelando kanalas–Entschedė–
Hengelas-Utrechtas–Amsterdamas / 
Roterdamas–Filikstou–Birmingemas / 
Mančesteris–Liverpulis

Vidaus vandens keliai (angl. IWW): 
Mitelando ir Tventės kanalų sujungimo 
galimybių studija

Or. en

Pakeitimas 143
Hans-Gert Pöttering

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies a skirsnio 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
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Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Hanoveris–Osnabriukas–Miunsterio / 
Osnabriuko oro uostas (vok. FMO)–
Enschedė–Utrechtas–Amsterdamas / 
Roterdamas–Filikstou–Birmingemas / 
Mančesteris–Liverpulis

Geležinkelis, oro uostas: geležinkelio ir 
Miunsterio-Osnabriuko oro uosto jungtis

Or. en

Pakeitimas 144
Hans-Gert Pöttering

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies a skirsnio 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Hengelas / 
Tventė–Enschedė–Utrechtas–Amsterdamas 
/ Roterdamas–Filikstou–Birmingemas / 
Mančesteris–Liverpulis

Geležinkelis: kelių atkarpų 
modernizavimas (Hanoveris–
Osnabriukas–Hengelas / Tventė; ypač 
Mindenas / Zėlcė–Hanoverio ir Tventės 
aplinkkelis)

Or. en

Pakeitimas 145
Hans-Gert Pöttering

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies a skirsnio 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Vakarų Vokietijos kanalai, 
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Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Mitelando kanalas–Osnabriukas–
Enschedė–Utrechtas–Amsterdamas / 
Roterdamas–Filikstou–Birmingemas / 
Mančesteris–Liverpulis

Iš anksto nustatytos atkarpos: Vakarų 
Vokietijos kanalai, Mitelando kanalas, 
Hanoveris–Magdeburgas–Berlynas
Rūšis: vidaus vandens keliai
Aprašymas / datos: modernizavimas (pvz., 
tiltų pakėlimas, kuriuo sudaromos sąlygos 
trims konteinerių sluoksniams 
praplukdyti), įskaitant jungtis su kitomis 
eismo rūšimis

Or. en

Pakeitimas 146
Hans-Gert Pöttering

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies a skirsnio 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Iš anksto nustatytos atkarpos: Hanoveris–
Osnabriukas–Hengelas / Enschedė–
Deventeris / Zutfenas– Amsterdamas
Rūšis: daugiarūšis
Aprašymas / datos: visame 
tarpvalstybiniame regione atliekamas 
tyrimas, kuriuo siekiama sumažinti CO2 
teršalų išmetimą, pvz., įgyvendinant eismo 
ir judumo valdymo sistemas ir 
proporcingiau paskirstant skirtingoms 
eismo rūšims tenkančią naštą

Or. en



PE496.462v01-00 66/69 AM\913372LT.doc

LT

Pakeitimas 147
Hans-Gert Pöttering

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies a skirsnio 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Iš anksto nustatytos atkarpos: Berlynas–
Hanoveris–Nyderlandai
Rūšis: kelių eismas
Aprašymas / datos: Kelių atkarpų 
modernizavimas (Olandijos A1, Vokietijos 
A30), įskaitant jungtis su šiaurę ir pietus 
jungiančiomis ašimis

Or. en

Pakeitimas 148
Hans-Gert Pöttering

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies a skirsnio 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Iš anksto nustatytos atkarpos: Rūro sritis–
Miunsteris–Osnabriukas–Hamburgas
Rūšis: kelių eismas
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Aprašymas / datos: Vokietijos greitkelio 
A1 plėtra iki 6 juostų, atkarpa nuo 
Karmen sankryžos iki Lotės / Osnabriuko 
sankryžos

Or. en

Pakeitimas 149
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies a skirsnio 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznanė–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Enschedė–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis

Ukrainos siena–Liublinas–Varšuva–
Poznanė–Frankfurtas prie Oderio–
Berlynas–Hanoveris–Osnabriukas–
Enschedė–Utrechtas–Amsterdamas / 
Roterdamas–Filikstou–Birmingemas / 
Mančesteris–Liverpulis

Or. en

Pakeitimas 150
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies a skirsnio 2 punkto pirmos lentelės antros eilutės pirmas stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baltarusijos siena–Varšuva–Poznanė–
Vokietijos siena

Ukrainos siena–Liublinas–Varšuva–
Poznanė–Vokietijos siena

Or. en

Pakeitimas 151
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies a skirsnio 7 punkto pirmos pastraipos antra eilutė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lisabona–Aveiras– Portas Lisabona–Aveiras– Portas–Vigas
(Ši jungtis leistų sujungti Galisiją su 
Portugalijos koridoriumi, siekiant 
užtikrinti paslaugų teikimą įprasta 
traukinių linija Portas–Vigas, pasirūpinti, 
kad ši linija neišnyktų, ir sujungti su 
Atlanto (Galisijos–Portugalijos) 
koridoriumi.)

Or. es

Pakeitimas 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies b skirsnio -1 eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo Bukarešto iki Moldovos Respublikos 
sienos – Tarpvalstybinė –Geležinkelis –
Atliekami tyrimai

Or. ro

Pakeitimas 153
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo I dalies b skirsnio 27 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ukrainos siena (Lvovas)–Liublinas–
Varšuva
Tarpvalstybinė
Geležinkelis
Vykdomi linijos modernizavimo darbai
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Or. en

Pakeitimas 154
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo II dalies a lentelės 8 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Koridoriai, kuriais užtikrinamas 
naftos tiekimo įvairinimas Vidurio ir Rytų 
Europoje (angl. OSC):
Tikslas
Vidurio ir Rytų Europos naftos vamzdynų 
tinklo sąveika, siekiant didinti tiekimo 
saugumą ir mažinti pavojų aplinkai.
Susijusios valstybės narės: 
Austrija, Čekija, Lenkija, Slovakija, 
Vengrija, Vokietija.

Or. en

Pagrindimas

Koridorius įtrauktas į TEN-E gaires, tačiau dėl neaiškių priežasčių nepateiktas šiame sąraše.


