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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas

Remiantis šiuo reglamentu parengtos nuostatos, taikomos Europos regioninės plėtros fondui 
(ERPF) ir pagal kurias panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006. ERPF tikslas –
stiprinti ES ekonominę ir socialinę sanglaudą koreguojant sutrikusią pusiausvyrą tarp jos 
regionų. ERPF remia regionų ir vietos vystymąsi: naudojant šio fondo lėšas bendrai 
finansuojamos investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bei inovacijas, kovą su 
klimato kaita ir aplinkos apsaugą, verslo paramą mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, telekomunikacijų, energetikos ir transporto 
infrastruktūras, sveikatos apsaugą, švietimo ir socialinę infrastruktūrą bei į tvarią miestų 
plėtrą.

Nuomonės referento nuomonė

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui, tačiau skatina ES struktūrines priemones 
labiau susieti su strategijos „Europa 2020“ tikslais, ypač kai tai susiję su finansavimo 
prioritetais. Be to, nepaprastai svarbu užtikrinti, kad šis reglamentas būtų suderintas su 
reglamentais dėl transeuropinių transporto tinklų (TEN-T) ir dėl Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės (EITP).

Jis remia vadovavimąsi požiūriu, pagal kurį būtų orientuojamasi į rezultatus, ir pritaria, kad 
pereinant prie tvaresnio ir veiksmingesnio transporto ir judumo, taip pat siekiant užtikrinti 
saugumą, mažinti triukšmą, vadovautis aplinkos apsaugos teisės aktais ir saugoti klimatą ir 
biologinę įvairovę būtų labiau remiamasi (ex ante) sąlygomis.

Transporto sektorius atsakingas už maždaug 24 proc. viso išmetamo CO2 kiekio. Nuo 1990 m. 
šis kiekis padidėjo 34 proc. Žinant, kiek užtrunka stambių infrastruktūros projektų parengimas 
ir įgyvendinimas, svarbu atsižvelgti į tai, kad per ateinančius metus sukauptos investicijos 
lems transporto ir judumo pobūdį ateinančiais dešimtmečiais. Siekiant užtikrinti, kad 
būsimųjų kartų ES piliečių gyvenimas atitiktų kokybės standartus, įgyvendinant Europos 
projektus turėtų būti remiamos tvaraus transporto rūšys ir ypač daug dėmesio skiriama 
judumo grandinėms, kurias taikant būtų derinama ėjimas pėsčiomis, važiavimas dviračiu, 
dalijimasis vienu automobiliu, susitarimas pavežti ir viešasis transportas ir užtikrinamas 
pakankamas lankstumas, kad į jas būtų galima įtraukti naujus judumo sprendimus.

Kadangi Sanglaudos fondas ir ERPF yra pagrindiniai ES transporto finansavimo šaltiniai, 
labai svarbu pakeisti pagal juos atitinkamai numatytus ES finansavimo prioritetus ir daugiau 
dėmesio skirti investicijoms į pažangų ir tvarų judumą, kad ateityje būtų išvengta bet kokių 
susijusių išorės išlaidų ar jos bent būtų apribotos. Taip sumažėtų ir našta būsimiesiems 
regionų, valstybių narių ir ES biudžetams. Europa nebegali sau leisti remti labai brangių ir 
ilga trunkančių didelio masto projektų. Užuot galvojusi apie mastą, ES turėtų pradėti galvoti 
apie pažangą.

Šiuo požiūriu lemiamas Europos pridėtinės vertės vaidmuo ir nuomonės referentas yra 
įsitikinęs, kad dėmesys teikiant struktūrinę paramą turėtų būti skiriamas transporto 
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įvairiarūšiškumui stiprinti ir kliūtims šalinti, trūkstamoms tarpvalstybinėms jungtims 
užtikrinti, taip pat pasirūpinti, kad būtų visapusiškai laikomasi teisės aktų, susijusių su 
saugumu ir aplinkos apsauga, klimatu ir biologine įvairove. Šiuo tikslu būtina atlikti geresnius 
poveikio aplinkai vertinimus ir nustatyti aiškius ex ante kriterijus, kad būtų užtikrintos 
paskatos paramos gavėjams ir jie permąstytų savo įgyvendinamą politiką nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis.

Šią nuomonę atspindi toliau pateikti pakeitimai.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą įtraukti į savo 
pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. 
Todėl ERPF padeda mažinti įvairių regionų 
išsivystymo skirtumus ir nepalankiausias 
sąlygas turinčių regionų, įskaitant kaimo ir 
miestų vietoves, nuosmukį patiriančius 
pramoninius regionus, didelių ir nuolatinių 
gamtinių arba demografinių trūkumų 
turinčias vietoves, pvz., salas, kalnuotas 
vietoves, retai apgyvendintas vietoves ir 
pasienio regionus, atsilikimo mastą;

(1) Sutarties 176 straipsnyje nustatyta, kad 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius 
Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus 
ir tuo stiprinti teritorinės sanglaudos 
principą. Todėl ERPF padeda mažinti 
įvairių regionų išsivystymo skirtumus ir 
nepalankiausias sąlygas turinčių regionų, 
įskaitant kaimo ir miestų vietoves, 
nuosmukį patiriančius pramoninius 
regionus, didelių ir nuolatinių gamtinių 
arba demografinių trūkumų turinčias 
vietoves, pvz., salas, kalnuotas vietoves, 
retai apgyvendintas vietoves ir pasienio 
regionus, atsilikimo mastą;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda gali būti sustiprinta tik 
sprendžiant su teritoriniais skirtumais 
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susijusias problemas ir naikinant 
vystymosi bei prieigos skirtumus. Šiuo 
tikslu yra būtina atstatyti pusiausvyrą tarp 
pakrančių ir vidaus, miesto ir kaimo, 
lengvai prieinamų ir izoliuotų rajonų 
veiklos ir šį tikslą būtina įtraukti į šiuo 
reglamentu įgyvendinamus sanglaudos 
politikos prioritetus. Atsižvelgiant į šią 
būtinybę, reikia skatinti ir užtikrinti 
subalansuotą ir ekologišką teritorinę 
plėtrą, paremtą veiksmingomis ir 
tvariomis transporto, energetikos, 
paslaugų ir turizmo infrastruktūromis, 
kurių panaudojimas nėra apsunkinamas 
fizinėmis, techninėmis ir 
administracinėmis kliūtimis. Šio tipo 
integruotas požiūris galėtų paskatinti 
pažangųjį, įtraukųjį ir tvarų augimą bei 
padėti Sąjungai pasiekti regioninės 
plėtros tikslus.

Pagrindimas

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda yra būtinos sąlygos pažangiam, tvariam ir 
įtraukiam augimui Europoje. Tačiau, nuolatiniai teritoriniai skirtumai, kiek jie yra susiję su 
dinamiškumu bei prieiga, yra kliūtis tokiai sanglaudai. Norint įveikti šią problemą, būtina 
atkurti pusiausvyrą teritorijose, remiantis veiksmingos infrastruktūros vystymu ir 
vadovaujantis Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) tikslu „Investicijos į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą“.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Kaip buvo pareikšta 2011 m. birželio 
8 d. Europos Parlamento rezoliucijoje 
„Investavimas į ateitį. Naujoji daugiametė 
finansinė programa (DFP), skirta 
konkurencingai, tvariai ir visapusiškai 
Europai“, turizmas yra viena iš naujų 
Sąjungai patikėtų kompetencijų, o 
Europos strategija turizmo srityje reikia 
siekti šio sektoriaus konkurencingumo ir 
ateinančiu laikotarpiu paremti ją, 
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suteikiant reikalingą finansavimą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiau nurodyti ERPF reglamente numatytą turizmo sektoriaus 
vaidmenį.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas reikėtų sutelkti moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir klimato kaitos 
švelninimui. Skiriant lėšas reikėtų 
atsižvelgti į regiono išsivystymo lygį ir 
konkrečius regionų, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP vidurkio 
ataskaitiniu laikotarpiu, poreikius;

(5) ERPF turėtų prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kartu 
užtikrindamas didesnį ERPF paramos 
sutelkimą Sąjungos prioritetams. 
Atsižvelgiant į remiamų regionų kategoriją, 
ERPF lėšas pirmiausia reikėtų sutelkti 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, išorės 
išlaidų sumažinimui iki minimumo, 
klimato kaitos švelninimui ir tvaraus 
transporto infrastruktūros plėtrai. Skiriant 
lėšas reikėtų atsižvelgti į regiono 
išsivystymo lygį ir konkrečius regionų, 
kurių BVP vienam gyventojui 2007–
2013 m. laikotarpiu buvo mažesnis nei 
75 proc. ES-25 BVP vidurkio ataskaitiniu 
laikotarpiu, poreikius;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Remiant investicijas į transporto ir 
judumo projektus ERPF orientuojamasi į 
Europos Komisijos baltojoje knygoje 
„Bendros Europos transporto erdvės 
kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas“1 bei 



AD\905853LT.doc 7/36 PE486.006v02-00

LT

atitinkamoje 2011 m. gruodžio 15 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje 
nurodytus tikslus2;
__________________
1 COM(2011) 144
2 P7_TA(2011)0584

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato ir 
socialinių problemų sprendimo veiksmus 
ir nustatyti miestų, kuriems taikomi šie 
veiksmai, sąrašų bei šiems veiksmams 
atidėtų finansinių asignavimų tvarką;

(7) atsižvelgiant į tvarios miestų plėtros 
programą manoma, kad būtina remti 
integruotuosius miestų vietovėse kylančių 
ekonomikos, aplinkos, klimato, socialinius
ir judumo problemų sprendimo veiksmus ir 
nustatyti miestų, kuriems taikomi šie 
veiksmai, sąrašų bei šiems veiksmams 
atidėtų finansinių asignavimų tvarką;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) perėjimas prie tvaraus judumo, 
paremtas įvairių rūšių transportu, 
integruotomis transporto sistemomis bei 
tarptautinio ir tranzito eismo nukreipimu 
nuo miesto centro yra nepaprastai svarbus 
norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 
išdėstytus tikslus, žinant, kad transporto 
sektorius atsakingas už 24 % viso 
Sąjungoje išmetamo CO2 kiekio ir kad 
nuo 1990 m. Sąjungos transporto 
sektoriuje šis kiekis padidėjo 34 %. 
Tvariam judumui reikės didelių 
investicijų, pvz. miesto teritorijų 
aplenkimo, šiuolaikiškų ir ekologiškų 
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visuomeninio transporto sistemų 
skatinimo, pažangių eismo valdymo 
sistemų bei viešųjų logistikos centrų arba 
įvairiarūšių terminalų;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) skyrus milijardus eurų siekiančias 
viešąsias investicijas, kituose sektoriuose 
iš esmės sumažėjo išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis: nuo 
1990 m. pramonės sektoriuje jis 
sumažintas 34 proc., namų ūkiuose –
14 proc., o energijos gamyboje – 17 proc.;

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) labai svarbu nustatyti naujus 
finansavimo prioritetus, sutelkiant dėmesį 
į sudėtines įvairių rūšių transporto rūšis, 
atsižvelgiant į tai, kad praeityje didelė 
dalis ERPF transportui numatytų 
investicijų buvo skiriama kelių 
transportui; nors kelių transportas ir taip 
atsakingas už 72 proc. viso Sąjungos 
transporto sektoriuje išmetamo CO2
kiekio1;
__________________
1Žr. Europos aplinkos agentūros 
(angl. EEA) 2011 m. ataskaitą Nr. 7/2011 
„Atskaitomybės transporto ir aplinkos 
apsaugos srityse priemonė (angl. TERM) 
2011: transporto rodiklių stebėsenos 
pažanga siekiant aplinkos apsaugos tikslų 
Europoje“ (angl. „TERM 2011: transport 
indicators tracking progress towards 
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environmental targets in Europe“).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems 
su tvaria miestų plėtra susijusių problemų 
sprendimams nustatyti arba išbandyti 
ERPF turėtų remti novatoriškus tvarios 
miestų plėtros veiksmus;

(9) naujiems Sąjungos lygmeniu svarbiems 
su tvaria miestų plėtra susijusių problemų 
sprendimams nustatyti arba išbandyti 
ERPF turėtų remti novatoriškus tvarios 
miestų plėtros veiksmus ir technologijas, 
įskaitant novatoriškas eismo valdymo 
sistemas, dėmesį suteikiant ekologiškam 
transportui, jo rūšių įvairovei bei tvariam 
judumui tarp miestų bei priemiesčių ir 
kaimo vietovių.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) turizmo sektorius turi milžinišką 
vystymosi potencialą, skatina augimą, 
pasižymi tankia ekonomine struktūra, 
įtraukiančia nemažai MVĮ ir jame yra 
sukuriama daug darbo vietų. Todėl jis 
Sąjungai turi strateginės svarbos, o ERPF 
turėtų remti šią pramonės šaką ir 
susijusius sektorius. ERPF parama yra 
dar svarbesnė, nes turizmas turi realaus 
poveikio regionų sanglaudai, dinamizmui 
ir patrauklumui, teritorinei plėtrai bei 
aplinkai. ERPF paramą teikiant 
priemonėms, skirtoms padėti 
specialistams ir klientams bei užtikrinti 
tvarias, atsakingas bei aukštos kokybės 
turizmo infrastruktūras ir praktikas, 
kuriomis saugoma aplinka, gamtinis 
paveldas ir biologinė įvairovė, būtų 
padedama pasiekti sanglaudos politikos, 
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strategijos „Europa 2020“ ir aplinkos 
apsaugos tikslų.

Pagrindimas

Turizmas labai prisideda prie augimo ir konkurencingumo Europoje. Šis sektorius susiduria 
su nemažai problemų, kurios yra labai svarbios jo ateičiai ir tuo pačiu metu turi didelio 
poveikio aplinkai, sanglaudai, regionų dinamikai ir teritorinei plėtrai. Todėl būtina numatyti 
ERPF finansuojamus veiksmus, skirtus remti priemones, kuriomis būtų padedama siekti 
strategijos „Europa 2020“ ir sanglaudos politikos tikslų.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) atsižvelgiant į Parlamento gaires 
bendrai Europos transporto erdvei 
(2011/2096(INI), vykdant ERPF 
finansavimą miestų regionuose reikėtų 
atsižvelgti į tvaraus judumo planus, 
parengtus atitinkamoms miestų sritims 
laikantis subsidiarumo principo.

Pagrindimas

Laikantis bendros Europos transporto erdvės gairių, kuriose Parlamentas ragina pasiūlymus 
dėl judumo mieste teikti nuo dabar iki 2015 m., judumo mieste planus tvirtina Komisija, o 
atsižvelgiant į ERPF paramos teikimo nuostatas, tikrinant projekto tinkamumą ir prižiūrint 
tinkamą paskirtų lėšų panaudojimą būtina tinkamai atsižvelgti į šiuos planus.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ERPF turėtų spręsti 1994 m. Stojimo 
akto Protokole Nr. 6 dėl specialių nuostatų, 
skirtų struktūrinių fondų sistemos 6 tikslui 
Suomijoje ir Švedijoje, nurodytų itin retai 
apgyvendintų teritorijų problemas, 
susijusias su galimybe patekti į dideles 

(10) ERPF turėtų spręsti 1994 m. Stojimo 
akto Protokole Nr. 6 dėl specialių nuostatų, 
skirtų struktūrinių fondų sistemos 6 tikslui 
Suomijoje ir Švedijoje, nurodytų itin retai 
apgyvendintų teritorijų problemas, 
susijusias su galimybe patekti į dideles 
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rinkas ir nutolimu nuo jų. ERPF turėtų taip 
pat mažinti konkrečius kai kurių salų, 
kalnuotų vietovių, pasienio regionų ir retai 
apgyvendintų teritorijų, kuriose dėl 
geografinės padėties plėtra lėtesnė, 
patiriamus sunkumus siekiant remti tvarią 
jų plėtrą;

rinkas ir nutolimu nuo jų. ERPF turėtų taip 
pat mažinti konkrečius kai kurių salų, 
kalnuotų vietovių, pasienio regionų ir retai 
apgyvendintų teritorijų, kuriose dėl 
geografinės padėties plėtra lėtesnė, 
patiriamus sunkumus siekiant remti tvarią 
jų plėtrą; Taip pat ERPF pagalba reikėtų 
spręsti problemas susijusias su 
reguliariomis transporto paslaugomis iš ir 
į nacionalines bei regionines sostines, 
problemas susijusias su sąsajomis tarp 
miestų ir juos supančių sričių, įskaitant
kaimo vietoves arba regionus bei ryšius su 
pramoninėmis zonomis ir tarptautiniais 
oro uostais, o taip pat problemas, 
susijusias su kultūriniais mainais ir 
turizmo infrastruktūra.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) transporto infrastruktūrai 
numatytomis ERPF lėšomis reikėtų siekti 
tiek tvaresnės transporto sistemos 
finansavimo, tiek ir socialinės bei 
teritorinės sanglaudos Sąjungoje, 
mažinant vystymosi skirtumus regionuose, 
o ypač – gerinant prieigą bei viešąjį 
judumą.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 195 straipsnyje teigiama, kad 
Sąjunga papildo valstybių narių veiksmus 
turizmo sektoriuje, ypač skatindama 
Sąjungos įmonių konkurencingumą 
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šiame sektoriuje;

Pagrindimas

Įsigaliojus Sutarčiai turizmas aiškiai apibrėžiamas kaip viena iš politikos sričių, kurioje ES 
gali imtis veiksmų. Šis pokytis turi būti atspindėtas teisės aktuose ir finansavimo taisyklėse.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų ir 
atsiliekančių regionų pertvarkymą.

ERPF prisideda prie finansavimo paramos, 
kuria siekiama didinti ekonominę, socialinę 
ir teritorinę sanglaudą – ištaisyti 
pagrindinius regionų pusiausvyros 
sutrikimus, ir dėl to remia regionų 
ekonomikos plėtrą ir struktūrinį 
prisitaikymą, įskaitant nuosmukį 
patiriančių pramoninių regionų, 
atsiliekančių regionų ir su demografiniais 
iššūkiais ir trūkumais susiduriančių regionų 
pertvarkymą, atsižvelgiant į sunkumus 
srityse, kuriose pastebimi nuolatiniai 
gamtiniai arba geografiniai trūkumai.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, transporto ir 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
srityse;

(b) investicijas į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
energetikos, aplinkos, tvaraus turizmo ir
transporto ir informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) srityse;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) investicijas į priemones, skirtas 
didinti energijos suvartojimo 
veiksmingumą transporto sektoriuje, ypač 
miesto transporto srityje;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) vidaus potencialo plėtojimą remiant 
regionų ir vietos plėtrą, mokslinius tyrimus 
ir inovacijas. Šios priemonės apima:

(d) vidaus potencialo plėtojimą remiant 
regionų ir vietos plėtrą, mokslinius tyrimus 
ir inovacijas, tuo pat metu stengiantis 
nepadidinti biurokratinės naštos. Šios 
priemonės apima:

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) paramą valstybinėms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į 
technologiją bei taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse;

iii) paramą valstybinėms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų įstaigoms ir investicijas į 
technologiją, transporto saugumą, 
technologines naujoves transporto srityje 
ir judumą bei taikomuosius mokslinius 
tyrimus įmonėse;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 

iv) regionų, miestų ir susijusių socialinių, 
ekonominių ir aplinkos apsaugos veikėjų 
tinklų kūrimą, bendradarbiavimą ir 
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dalijimąsi patirtimi; dalijimąsi patirtimi bei geriausia praktika;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) naujų pajėgumų kūrimą, tyrimus bei 
parengiamuosius veiksmus;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labiau išsivysčiusiuose regionuose ERPF 
neremia investicijų į piliečiams teikiamų 
pagrindinių paslaugų infrastruktūrą 
aplinkos, transporto ir IRT srityse.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siekiant ERPF teikti veiksmingą paramą ir pasiekti investicijų į ekonomikos plėtrą bei 
užimtumą tikslo, į tokios pagalbos apimtį reikia įtraukti aplinkos apsaugos, transporto bei 
IRT sritis, kurios yra ypač svarbios šiam tikslui pasiekti.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) didelio masto kelių jungčių projektus, 
pagal kuriuos nenumatytos 
tarpvalstybinės jungtys, oro uostus, kurie 
vienas nuo kito nutolę 200 km ir kurie 
nebendradarbiauja siekdami panaudoti 
infrastruktūros pajėgumus;

Pakeitimas 25
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
9 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytiems 
teminiams tikslams

i) bent 80 proc. visų ERPF išteklių 
nacionaliniu lygmeniu skiriama 
daugiausiai trejiems Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 9 straipsnyje
nustatytiems teminiams tikslams;

Pagrindimas

Vykdant regionų politiką reikia pripažinti faktą, kad poreikiai įvairiose srityse yra skirtingi. 
Teminė koncentracija, be abejo, yra reikalinga, tačiau sprendimų negalima priimti 
neatsižvelgiant į regioninius skirtumus. Finansavimo prioritetus galima nustatyti atskiriems 
regionams kartu su Komisija įvertinant jų poreikius.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas;

(a) verslumo, ypač sudarant palankesnes 
sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei 
veiklai, ir naujų įmonių steigimo 
skatinimas srityse, kurios yra ypač 
svarbios Europos augimui bei 
konkurencingumui, ypač turizmo ir 
susijusių sektorių srityse;

Pagrindimas

Turizmo sektorius pasižymi tankia ekonomine struktūra, įtraukiančia nemažai MVĮ. Dėl 
padidėjusios konkurencijos pasauliniu lygiu ir būtinybės užtikrinti turizmo bendrovių 
konkurencingumą, Sąjungos parama yra būtina siekiant skatinti verslumą turizmo ir su juo 
susijusiuose sektoriuose.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų MVĮ verslo, ypač 
internacionalizavimo, modelių kūrimas;

(b) naujų MVĮ verslo, ypač 
internacionalizavimo, modelių kūrimas ir 
įgyvendinimas;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) MVĮ veiklos plėtra srityse, susijusiose 
su Europos bei regionų problemomis, pvz. 
paslaugų, susijusių su naujo tipo aplinkai 
nekenkiančiu ir ekologiniu turizmu , 
kūrimas ir skatinimas;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) investicijos į turizmo projektus ir su 
Europos turizmo strategija derančių 
priemonių skatinimas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atspindimas SESV 195 straipsnis, kuriame nurodoma, kad Sąjunga turėtų 
papildyti valstybių narių veiksmus turizmo sektoriuje.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 

(b) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
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skatinimas MVĮ; didinimas MVĮ;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
viešosiose infrastruktūrose ir gyvenamųjų 
namų sektoriuje rėmimas;

(c) energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
viešosiose infrastruktūrose ir gyvenamųjų 
namų sektoriuje didinimas;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 4 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) anglies dioksido kiekio mažinimu 
grindžiamos miestų vietovių strategijos 
skatinimas;

(e) anglies dioksido kiekio mažinimu 
grindžiamos miestų vietovių strategijos 
skatinimas, pirmiausia skatinant tvarų 
vietos, miestų ir regioninį transportą ir 
judumą, pvz., viešąjį transportą ir judumą 
naudojantis nevariklinėmis transporto 
priemonėmis;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 6 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) miestų aplinkos gerinimo veiksmai, 
įskaitant apleistų pramoninių miesto rajonų 
atgaivinimą ir oro taršos mažinimą;

(e) miestų aplinkos gerinimo veiksmai, 
įskaitant apleistų pramoninių miesto rajonų 
atgaivinimą ir oro taršos mažinimą, 
įskaitant vietoves, esančias artimiausioje 
miestų vietovių kaimynystėje;

Pakeitimas 34
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 6 punkto ea papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) specifinių vietovių vidaus augimo 
potencialo rėmimas skatinant specifinių 
gamtos ir kultūros išteklių prieinamumą 
ir naudojimąsi jais ir vystant tvarų 
regioninį ir vietos turizmą;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 6 punkto ea papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) priemonės, kurias turizmo ir 
susijusių sektorių specialistai ir turistai 
taiko, siekdami puoselėti tvarų turizmą ir 
skatinti atsakingas iniciatyvas ir praktiką, 
įskaitant priemones, kuriomis būtų 
mažinamas sektoriaus poveikis aplinkai ir 
skatinamas prisitaikymas prie klimato 
kaitos;

Pagrindimas

Turizmas daro realų poveikį aplinkai. Todėl turėtų būti skatinama imtis priemonių, kuriomis 
būtų galima sumažinti mūsų gamtos paveldui ir biologinei įvairovei jo daromą žalą, taip pat 
raginama elgtis atsakingai ir tausiai ir vystyti infrastruktūrą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 
šalinimas:

(7) veiksmingo daugiarūšiškumo siekiant 
tvaraus, saugaus ir ekonominiu požiūriu 
veiksmingo transporto ir mobilumo 
skatinimas, tuo pat metu atkreipiant 
dėmesį į esamos infrastruktūros gerinimą, 
trūkstamų linijų apjungimą tarptautinėse 
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jungtyse ir į kliūčių pagrindinėse tinklo 
infrastruktūros dalyse, įskaitant jungtis su 
regiono, vietos, kaimo ir miesto zonomis, 
šalinimą:

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) daugiarūšės bendros Europos transporto 
erdvės rėmimas investuojant į 
transeuropinį transporto tinklą (TEN-T);

(a) tvarios, saugios ir veiksmingos
daugiarūšės bendros Europos transporto 
erdvės rėmimas, investuojant į 
transeuropinį transporto tinklą, kreipiant 
dėmesį į valstybių narių, kurios į Europos 
Sąjungą įstojo 2004 m. gegužės 1 d. ar 
vėliau, integraciją ir jų infrastruktūros 
poreikius, pagrįstus solidarumu arba 
teritorine sanglauda, tuo pat metu dėmesį 
skiriant esamos infrastruktūros 
modernizavimo ekologiniam 
veiksmingumui per trumpą laiką ir 
vengiant priklausomybės nuo ilgą laiką 
trunkančio labai didelių projektų 
įgyvendinimo;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) regionų judumo didinimas prie TEN-T
infrastruktūros prijungiant antrinius ir 
tretinius transporto mazgus;

(b) regionų judumo didinimas tarpusavyje 
sujungiant antrinius ir tretinius transporto 
mazgus ir tinklus bei TEN-T
infrastruktūrą;

Pagrindimas

Teritorijų regioninis judumas, dinamiškumas ir patrauklumas didele dalimi priklauso nuo to, 
ar veiksmingos TEN-T infrastruktūrų ir antrinių, tretinių mazgų bei tinklų tarpusavio jungtys.
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) regionų judumo didinimas prie TEN-T
infrastruktūros prijungiant antrinius ir 
tretinius transporto mazgus;

(b) regionų judumo didinimas prie TEN-T 
infrastruktūros prijungiant antrinius ir 
tretinius transporto mazgus ir investuojant 
į regiono oro uostus;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ekologiškų ir anglies dioksido kiekio 
mažinimu grindžiamų transporto sistemų 
kūrimas ir tvaraus judumo miestuose
skatinimas;

(c) saugių, atsinaujinančios energijos 
ištekliais pagrįstų, ekologiškų ir mažai 
triukšmo keliančių protingų ir 
nepertraukiamų transporto sistemų
gerinimas, atnaujinimas ir kūrimas ir 
tvaraus, prieinamo regioninio, vietos, 
kaimo ir miesto transporto ir judumo 
skatinimas;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 7 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) bazinės transporto infrastruktūros 
užbaigimas mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose siekiant užtikrinti didesnę 
teritorinę ir socialinę sanglaudą, padidinti 
užimtumą, sukurti tvarią ir tarpusavyje 
susijusią transporto sistemą, pradėti 
naudoti aplinkosauginiu požiūriu 
veiksmingą transportą ir pagerinti 
transporto saugumą, patogumą ir 
prieinamumą Europos Sąjungos 
piliečiams;
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 7 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) plataus, kokybiško ir sąveikaus
geležinkelių tinklo kūrimas;

(d) optimalaus transporto kūrimo 
įdiegiant intelektines transporto sistemas 
skatinimas pvz., kuriant ir remiant plataus
masto, kokybiškas, sąveikias ir prieinamas 
geležinkelio tinklų sistemas, įskaitant 
Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemos (ERTMS) kūrimą ir triukšmo 
mažinimo gabenant krovinius geležinkeliu 
priemonių taikymą triukšmo šaltinio 
vietoje; parama ekologiškas autobusų 
paslaugas ir tvariam vandens transportui;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 7 punkto da papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) sudėtingos daugiarūšio transporto 
sistemos sukūrimas, įskaitant viešas 
logistikos platformas, įvairiarūšio 
transporto terminalus ir pradinę paramą 
nuolatinėms įvairiarūšio transporto 
jungtims, taip pat pramoninių zonų ir 
tarptautinių oro uostų įtraukimą į 
daugiarūšio transporto sistemą ir tinkamą 
jų prijungimą prie transeuropinės ir 
pagrindinės nacionalinės infrastruktūros;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 7 punkto da papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) miestų transporto modernizavimas ir 
jo veiksmingumo didinimas;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 7 punkto da papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) tvarių jūrų ar oro transporto sistemų 
kūrimas siekiant padaryti salas kuo 
atviresnes keleivių ir krovinių eismui;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 7 punkto da papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) turizmo infrastruktūros, įskaitant 
transporto į turistų lankomas vietas ar 
vietas, kur teikiamos turizmo paslaugos, 
infrastruktūros vystymas;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 7 punkto da papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) saugaus transporto tinklo, ypač 
siekiant tikslo 50 proc. sumažinti nelaimių 
keliuose skaičių, kūrimas;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 7 punkto db papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) regionų judumo didinimas prie TEN-
T infrastruktūros prijungiant antrinius ir 
tretinius transporto mazgus;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento priede pateikti bendri 
rodikliai taikomi, jei reikia, ir pagal 
Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
24 straipsnio 3 dalį. Bendriems rodikliams 
nustatomas nulinis atskaitos taškas ir 
2022 m. bendrieji tikslai.

Komisija ir toliau kuria bendrų rodiklių 
sąrašą, be kitų dalykų pagal Reglamento
(ES) Nr. […]/2012 [BNR] 24 straipsnio 
3 dalį atsižvelgdama ir į išorės išlaidų 
sumažinimą iki minimumo, klimato 
apsaugą, nelaimingų atsitikimų, oro 
užterštumo ir triukšmo mažinimą ir į 
Europos Parlamento rezoliucijos dėl 
bendros Europos transporto erdvės 
kūrimo plano [2011/2096(INI)] nuostatas.
Bendriems rodikliams nustatomas nulinis 
atskaitos taškas ir 2022 m. bendrieji tikslai.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkrečios programos rezultatų rodikliams 
atskaitos taškas pasirenkamas remiantis 
naujausiais esamais duomenimis ir 
nustatomi 2022 m. tikslai, bet juos galima 
išreikšti kiekybiškai arba kokybiškai.

3. Konkrečios programos rezultatų 
rodikliams atskaitos taškas pasirenkamas 
remiantis naujausiais esamais duomenimis 
ir nustatomi 2022 m. tikslai, o jie 
išreiškiami tiek kiekybiškai, tiek ir
kokybiškai.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ERPF per veiksmų programas remia 
tvarią miestų plėtrą taikant strategiją, kuria 
nustatomi integruotieji veiksmai 
ekonominėms, aplinkos, klimato ir 
socialinėms miestų vietovių problemoms 
spręsti.

1. ERPF per veiksmų programas remia 
tvarią miestų plėtrą taikant strategiją, kuria 
nustatomi integruotieji veiksmai 
ekonominėms, aplinkos, klimato, 
socialinėms ir judumo miestų vietovių 
problemoms spręsti.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ERPF per veiksmų programas remia 
tvarią miestų plėtrą taikant strategiją, kuria 
nustatomi integruotieji veiksmai 
ekonominėms, aplinkos, klimato ir 
socialinėms miestų vietovių problemoms 
spręsti.

1. ERPF per veiksmų programas remia 
tvarią miestų plėtrą taikant strategiją, kuria 
nustatomi integruotieji veiksmai 
ekonominėms, aplinkos, klimato, 
transporto ir socialinėms miestų vietovių 
problemoms spręsti.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Laikantis Parlamento bendros 
Europos transporto erdvės kūrimo plano 
(2011/2096(INI) nuostatų bei 
subsidiarumo principo, vykdant miestų 
plėtrą būtina atsižvelgti į visus atitinkamai 
miesto sričiai parengtus judumo mieste 
planus, kurių nuostatos nustato Komisija 
pasiūlyme dėl judumo miestuose, kuris 
bus pateiktas iki 2015 m.

Pagrindimas

Laikantis bendros Europos transporto erdvės kūrimo plano, kuriame Parlamentas ragina 
pasiūlymus dėl judumo miestuose teikti nuo dabar iki 2015 m., judumo mieste plano nuostatos 
turi būti nustatytos Komisijos, o atsižvelgiant į EPRF teikiamą paramą, tikrinant projektų 
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tinkamumą ir stebint tinkamą paskirtų lėšų panaudojimą, būtina tinkamai atsižvelgti į tokius 
planus.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) miesto vietovių gyventojų sveikatos 
apsaugos ir gyvenimo kokybės gerinimą 
įgyvendinant bendrai finansuojamus 
transporto projektus ir taip mažinant 
nelaimių skaičių, triukšmą ir oro taršą;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) miesto biudžetą, tenkantį vienam 
gyventojui;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) integruotųjų veiksmų strategijos, skirtos 
miestų vietovių ekonominėms, aplinkos, 
klimato ir socialinėms problemoms spręsti, 
buvimą.

(b) integruotųjų veiksmų strategijos, skirtos 
miestų vietovių ekonominėms, aplinkos, 
klimato, socialinėms ir mobilumo
problemoms spręsti, buvimą.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) a punktas nekliudo atrinkti atokiose 
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teritorijose arba salose esančių miestų 
arba miestų kurių gyventojų skaičius yra 
gerokai mažesnis nei atitinkamos 
valstybės narės didelių miesto 
aglomeracijų gyventojų skaičius.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
111 straipsnio 4 dalyje nurodytas didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turinčias vietoves apimančiose 
veiksmų programose, bendrai 
finansuojamose iš ERPF, ypatingas 
dėmesys skiriamas šių vietovių 
konkretiems sunkumams spręsti.

Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 
111 straipsnio 4 dalyje nurodytas didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turinčias vietoves apimančiose 
veiksmų programose, bendrai 
finansuojamose iš ERPF, ypatingas 
dėmesys skiriamas judumui ir prieigai 
šiuose regionuose gerinti ir šių vietovių 
konkretiems sunkumams spręsti.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) krovininio transporto paslaugas ir 
pagalbą transporto paslaugų veiklai 
pradėti;

(b) krovininio transporto paslaugas ir 
pagalbą saugių transporto paslaugų, 
grindžiamų tvaraus judumo principu, 
veiklai pradėti;

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) konkrečias tvaraus turizmo projektų, 
kurie grindžiami gamtos, kultūros ir 
istorijos paveldu, galimybes;
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Visos atokiausiuose regionuose 
įsteigtos bendrovės turi teisę gauti 
konkrečius papildomus asignavimus bei, 
nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies 
a punkto, turi teisę į visas investicijas į 
gamybą, finansuojamas iš ERPF.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Vertinimas

Vėliausiai iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Tarybai ir Parlamentui 
įvertinimo ataskaitą apie šiame 
reglamente pateiktų tikslų įgyvendinimą.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 10 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Turizmas Apsilankymai Apsilankymų remiamuose 
atrakcionuose skaičius 

Parlamento pakeitimas

Turizmas Apsilankymai Apsilankymų remiamuose 
atrakcionuose skaičius 

EUR Investicijų į sumanųjį ir 
tvarų judumą apimtis
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 15 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Geležinkeliai Kilometrai Bendras naujų 
geležinkelio linijų ilgis
 iš jų TEN-T Keliai

Kilometrai Visas rekonstruotų arba 
modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis
 iš jų TEN-T Keliai

Parlamento pakeitimas

Geležinkeliai Kilometrai Bendras naujų 
geležinkelio linijų ilgis
 iš jų TEN-T Keliai

Kilometrai Visas pataisytų, 
rekonstruotų arba 
modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis
 iš jų TEN-T Keliai

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 16 a eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Geležinkeliai Kilometrai Bendras naujų 
geležinkelio linijų ilgis

 iš jų TEN-T Keliai

Kilometrai Visas rekonstruotų arba 
modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis

 iš jų TEN-T Keliai

Parlamento pakeitimas

Geležinkeliai Kilometrai Bendras naujų 
geležinkelio linijų ilgis

 iš jų TEN-T Keliai
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Kilometrai Visas rekonstruotų arba 
modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis

 iš jų TEN-T Keliai

Skaičius Naujos nutiestos, 
rekonstruotos ar 
patobulintos 
tarpvalstybinės atkarpos

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 16 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Transportas
Geležinkeliai Kilometrai Bendras naujų 

geležinkelio linijų ilgis
iš jų TEN-T Keliai

Kilometrai Visas rekonstruotų arba 
modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis

Parlamento pakeitimas

Transportas
Geležinkeliai Kilometrai Bendras naujų 

geležinkelio linijų ilgis
iš jų TEN-T Keliai

Kilometrai Visas rekonstruotų arba 
modernizuotų geležinkelio
linijų ilgis

Tonos/km Geležinkeliu pervežamų 
prekių apimties 
padidėjimas

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 16 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Transportas
Geležinkeliai Kilometrai Bendras naujų 

geležinkelio linijų ilgis
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iš jų TEN-T Keliai
Kilometrai Visas rekonstruotų arba 

modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis

Parlamento pakeitimas

Transportas
Geležinkeliai Kilometrai Bendras naujų 

geležinkelio linijų ilgis
iš jų TEN-T Keliai

Kilometrai Visas rekonstruotų arba 
modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis

Keleiviai/km Geležinkeliu pervežtų 
keleivių skaičiaus 
padidėjimas

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 16 c eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Transportas
Geležinkeliai Kilometrai Bendras naujų 

geležinkelio linijų ilgis
iš jų TEN-T Keliai

Kilometrai Visas rekonstruotų arba 
modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis

Parlamento pakeitimas

Transportas
Geležinkeliai Kilometrai Bendras naujų 

geležinkelio linijų ilgis
iš jų TEN-T Keliai

Kilometrai Visas rekonstruotų arba 
modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis

Kilometrai Bendras geležinkelio 
linijų, kurioms taikoma 
Europos geležinkelių 
eismo valdymo sistema 
(ERTMS), ilgis
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 19 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Keliai Kilometrai Bendras naujai nutiestų 
kelių ilgis
iš jų TEN-T Keliai

Kilometrai Bendras rekonstruotų arba 
modernizuotų kelių ilgis
iš jų TEN-T Keliai

Parlamento pakeitimas

Keliai Kilometrai Bendras naujai nutiestų 
kelių ilgis
iš jų TEN-T Keliai

Kilometrai Bendras pataisytų, 
rekonstruotų arba 
modernizuotų kelių ilgis
iš jų TEN-T Keliai

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 20 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Keliai Kilometrai Bendras naujai nutiestų 
kelių ilgis

 iš jų TEN-T Keliai

Kilometrai Bendras rekonstruotų arba 
modernizuotų kelių ilgis

 iš jų TEN-T Keliai

Parlamento pakeitimas

Keliai Kilometrai Bendras naujai nutiestų 
kelių ilgis

 iš jų TEN-T Keliai

Kilometrai Bendras rekonstruotų arba 
modernizuotų kelių ilgis



PE486.006v02-00 32/36 AD\905853LT.doc

LT

 iš jų TEN-T Keliai

Skaičius Naujos nutiestos, 
rekonstruotos ar 
patobulintos 
tarpvalstybinės atkarpos

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 20 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimas

Tarptautiniai oro uostai minutės Bendras laiko vidurkio, 
reikalingo pasiekti oro 
uostą visuomeniniu 
transportu iš miesto 
centro, sumažinimas

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 21 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Miestų transportas Keleivių kelionės Keleivių kelionių 
naudojantis remiama 
miesto transporto 
paslauga skaičiaus 
padidėjimas

Parlamento pakeitimas

Miestų transportas Keleivių kelionės Keleivių kelionių 
naudojantis remiama 
miesto transporto 
paslauga skaičiaus 
padidėjimas

Procentinė dalis Viešojo transporto rūšių 
ir nemotorizuoto judumo, 
pvz., vaikščiojimo ir 
važiavimo dviračiu, dalies 
pokytis
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 21 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Miestų transportas Keleivių kelionės Keleivių kelionių 
naudojantis remiama 
miesto transporto 
paslauga skaičiaus 
padidėjimas

Parlamento pakeitimas

Miestų transportas Keleivių kelionės Keleivių kelionių 
naudojantis remiama 
miesto transporto 
paslauga skaičiaus 
padidėjimas

Ekologiškesnės 
transporto priemonės

Transporto priemonių 
skaičiaus padidėjimas ir 
susijusios 
infrastruktūros, skirtos 
ekologiškesnėms miesto 
transporto priemonėms, 
plėtra

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Vidaus vandens keliai Tonos/km Padidėjęs krovinių 
gabenimas patobulintais 
vidaus vandens keliais

Parlamento pakeitimas

Vidaus vandens keliai Tonos/km Padidėjęs krovinių 
gabenimas patobulintais 
vidaus vandens keliais

Keleivių kelionės Asmenų, 
besinaudojančių vidaus 
vandens kelių transporto 
paslaugomis, skaičiaus 
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padidėjimas

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 22 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimas

Klimato poveikis Mln. tonų CO2
ekvivalentų

Išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų 
pokytis dėl bendrai 
finansuojamos (-ų) 
priemonės (-ių)

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 27 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Nuotekų apdorojimas Gyventojų ekvivalentas Papildomas gyventojų, 
kuriems teikiamos 
geresnės nuotekų valymo 
paslaugos, skaičius

Parlamento pakeitimas

Nuotekų apdorojimas Gyventojų ekvivalentas Papildomi nuotėkų 
valymo paslaugų 
pajėgumai

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 32 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Gamta ir biologinė 
įvairovė

Hektarai Geresnės apsaugos 
būklės buveinių plotas
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Parlamento pakeitimas

Gamta ir biologinė 
įvairovė

Hektarai Atkurtų biotopų plotas
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