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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. 1084/2006. Sanglaudos fondo 
lėšomis valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) vienam gyventojui 
nesiekia 90 proc. ES-27 vidurkio, padedama investuoti į transeuropinius transporto tinklus 
(TEN-T) ir į aplinkos apsaugą, taip pat į aplinkos apsaugos požiūriu naudingus energetikos 
projektus. Siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į nuostatas dėl TEN-T ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės (EITP), remiantis pasiūlymu ketinama skirti 10 mlrd. eurų iš 
2014–2020 m. laikotarpiui numatytų Sanglaudos fondo lėšų itin svarbiems transporto 
tinklams, numatytiems pagal EITP, finansuoti. 

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 TEN-T ir 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 
įvairiarūšiškumui stiprinti ir kliūtims šalinti, trūkstamoms tarpvalstybinėms jungtims 
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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 į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad 
Sąjunga turėtų plėtoti ir vykdyti savo 
veiklą, padedančią stiprinti jos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą. Todėl iš 
Sanglaudos fondo turėtų būti teikiama 
finansinė parama projektams aplinkos 
srityje ir transeuropinių tinklų projektams 
transporto infrastruktūros srityje;

(1) Sutarties 174 straipsnyje nustatyta, kad 
Sąjunga turėtų plėtoti ir vykdyti savo 
veiklą, padedančią stiprinti jos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą. Todėl iš 
Sanglaudos fondo turėtų būti teikiama 
finansinė parama projektams, kuriuos 
įgyvendinant sukuriama Europos 
pridėtinė vertė, aplinkos srityje, ir 
transeuropinių tinklų projektams transporto 
infrastruktūros srityje;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) iš Sanglaudos fondo finansuojami 
transeuropinių transporto tinklų projektai 
turi atitikti 2010 m. liepos 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 661/2010/ES dėl Sąjungos 
transeuropinio transporto tinklo plėtros 
gairių priimtas gaires9. Siekiant sutelkti 
pastangas, pirmenybė turėtų būti teikiama 
bendrus interesus atitinkantiems 

(4) iš Sanglaudos fondo finansuojami 
transeuropinių transporto tinklų projektai 
turi atitikti 2010 m. liepos 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 661/2010/ES dėl Sąjungos 
transeuropinio transporto tinklo plėtros 
gairių priimtas gaires9. Siekiant sutelkti 
pastangas, pirmenybė turėtų būti teikiama 
bendrus interesus atitinkantiems 
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projektams, kaip apibrėžta tame sprendime; projektams, kaip apibrėžta tame sprendime, 
prieš tai juos tiksliai apibrėžus ir 
nustačius jų pagrindinius tikslus;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) sudarant, rengiant ir įgyvendinant 
projektus turėtų būti numatyta 
prieinamumo užtikrinimo neįgaliesiems 
nuostata, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos 
9 straipsnyje;

Pagrindimas

Europos Sąjunga ir dauguma valstybių narių yra pasirašiusios Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvenciją, o kitos valstybės narės šiuo metu ją ratifikuoja. Atsižvelgiant į tai, reikėtų 
tvirtai įsipareigoti pašalinti visas likusias kliūtis, taip pat ir šiuo tikslu panaudojant 
sanglaudos politikos fondų lėšas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) ES transporto sektoriui tenka 
24 proc. viso ES išmetamo anglies 
dioksido kiekio ir nuo 1990 m.1 šis kiekis 
padidėjo 34 proc., todėl siekiant Komisijos 
baltojoje knygoje „Bendros Europos 
transporto erdvės kūrimo planas. 
Konkurencingos efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamos transporto 
sistemos kūrimas“ ir atitinkamoje 2011 m. 
gruodžio 15 d. Europos Parlamento 
rezoliucijoje nustatytų tikslų itin svarbu 
užtikrinti didesnę paramą tvariam 
judumui;



PE486.019v02-00 6/19 AD\905930LT.doc

LT

__________________
1Žr. Europos aplinkos agentūros 2009 m. 
ataskaitą Nr. 9/2009 „Europos 
tendencijos ir perspektyvos, susijusios su 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimu 2009 m. Kelias į pažangą 
siekiant Kioto protokolo tikslų“ 
(angl. „Greenhouse gas emission trends 
and projections in Europe 2009. Tracking 
progress towards Kyoto targets“).
2 COM(2011) 144
3 P7_TA(2011)0584

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) kadangi kritus geležinei uždangai 
daugelyje regionų susiduriama su dar 
didesnio tvarių tarpvalstybinių jungčių 
geležinkelio linijų stygiaus problema, ES 
turėtų teikti pirmenybę siekiui gaivinti 
tarpvalstybines jungtis, ypač naujų 
valstybių narių ir su jomis, nes 
įgyvendinant šiuos projektus būtų 
užtikrinta tikra Europos pridėtinė vertė ir 
kartu prisidėta prie aplinkos, klimato ir 
biologinės įvairovės apsaugos bei prieigos 
prie transeuropinių transporto tinklų 
(TEN-T) gerinimo;

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4d) 90 proc. visų kelionių automobiliu 
Europos miestuose atstumas mažesnis 
negu 6 km, taigi esama nemažai 
potencialo keisti transporto rūšį, t. y. eiti 
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pėsčiomis, važiuoti dviračiu ir naudotis 
viešuoju transportu;

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
4 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4e) atsižvelgiant į tai, kad praeityje didelė 
dalis Sanglaudos fondo transportui 
numatytų investicijų buvo skiriama kelių 
transportui, labai svarbu nustatyti naujus 
finansavimo prioritetus; nors kelių 
transportas ir taip atsakingas už 72 proc. 
viso Sąjungos transporto sektoriuje 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų 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: towards 
environmental targets in Europe“).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant atsižvelgti į specialius 
Sanglaudos fondo poreikius ir į strategiją 
„Europa 2020“, pagal kurią sanglaudos 
politika turėtų remti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą11, būtina nustatyti 
investavimo prioritetus pagal Reglamente 
(ES) Nr. [...]/2012 [BNR] nustatytas 
teminių tikslų sritis;

(6) siekiant atsižvelgti į specialius 
Sanglaudos fondo poreikius ir į strategiją 
„Europa 2020“, pagal kurią sanglaudos 
politika turėtų remti teritorinės sanglaudos 
principą ir poreikį užtikrinti pažangų, tvarų 
ir integracinį augimą11 mažinant išorės 
išlaidas, būtina nustatyti investavimo 
prioritetus pagal Reglamente (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] nustatytas teminių 
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tikslų sritis;

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) remiantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 195 straipsniu, 
„Sąjunga papildo valstybių narių 
veiksmus turizmo sektoriuje, ypač 
skatindama Sąjungos įmonių 
konkurencingumą 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 10

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) iki valstybėms narėms pateikiant savo 
veiklos programų projektus, turėtų būti 
nustatytas bendras rodiklių rinkinys 
programos įgyvendinimo pažangai vertinti.
Tuos rodiklius reikėtų papildyti konkrečios 
programos rodikliais;

(7) vadovaujantis su rezultatais susijusiu 
požiūriu pagrįstu strategija 
„Europa 2020“, iki valstybėms narėms 
pateikiant savo veiklos programų 
projektus, turėtų būti nustatytas bendras 
rodiklių rinkinys programos įgyvendinimo 
pažangai vertinti. Tuos rodiklius reikėtų 
papildyti konkrečios programos rodikliais;

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) investicijos į aplinką, įskaitant sritis, 
susijusias su tvariu vystymusi ir energetika, 

(a) investicijos į aplinką, įskaitant sritis, 
susijusias su tvariu vystymusi, tvariu 
turizmu ir atsinaujinančių šaltinių 
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kurios turi aplinkosauginės naudos; energija, kurios turi aplinkosauginės 
naudos;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant anglies dioksido kiekio 
mažinimo miestuose strategijas;

v) skatinant regionų, vietos, kaimo ir 
miestų vietovėms skirtas anglies dioksido 
mažinimo strategijas, ypač susijusias su 
įvairiarūšiu vežimu ir judumu;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) tvaraus transporto skatinimą ir kliūčių
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 
šalinimą:

(e) veiksmingo lanksčiojo vežimo, kurio 
tikslas – tvarus, saugus ir ekologiniu 
požiūriu veiksmingas transportas ir 
judumas, skatinimą, pagrindinį dėmesį 
skiriant esamų infrastruktūrų gerinimui 
ir trūkstamų tarpvalstybinių jungčių 
grandžių kūrimui, ir silpnųjų vietų
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse, 
įskaitant jungtis su regionų, vietos, kaimo 
ir miestų vietovėmis, šalinimą:

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) remiant įvairiarūšę bendrą Europos 
transporto erdvę, investuojant į 

i) remiant tvarią, saugią ir veiksmingo 
lankstaus vežimo bendrą Europos 
transporto erdvę, investuojant į 
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transeuropinius transporto tinklus; transeuropinius transporto tinklus –
pagrindinį dėmesį skiriant valstybių 
narių, kurios įstojo į ES 2004 m. gegužės 
1 d. ar vėliau, integravimui ir jų
infrastruktūros poreikiams, grindžiamais 
solidarumu ir teritorine sanglauda;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kuriant aplinką tausojančias ir mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančias 
transporto sistemas, įskaitant tvaraus 
judumo miestuose viešinimą;

ii) gerinant energijos vartojimo 
efektyvumą transporto sektoriuje, kuriant 
veiksmingą lankstųjį vežimą, kurio tikslas 
– tvarus, saugus, sumanus ir sąveikusis 
transportas ir judumas; pagrindinis 
dėmesys skiriamas prieinamų įvairiarūšių 
judumo grandinių, kuriose būtų numatyta 
derinti naudojimąsi viešuoju transportu, 
ėjimą pėsčiomis, važiavimą dviračiu, 
dalijimąsi vienu automobiliu ir susitarimą 
pavežti, skatinimą; šiems veiksmams 
teikiama parama priklauso nuo to, ar 
patvirtintas tvaraus judumo mieste 
planas;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kuriant visa apimančias, kokybiškas ir 
sąveikias geležinkelių sistemas;

iii) skatinant geriausią eismo plėtrą 
diegiant sumanias ir prieinamas 
transporto sistemas, pavyzdžiui, kuriant 
visa apimančias, kokybiškas ir sąveikias 
geležinkelių sistemas, ypač naudojant 
ERTMS ir mažinant geležinkelių 
transporto keliamą triukšmą pačiame jo 
šaltinyje; taip pat remiant aplinką 
tausojančio vežimo autobusais paslaugas 
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ir tvarų vandens transportą;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Komisijos koordinavimo vaidmens 
(Mobilumo ir transporto GD ir 
Regioninės politikos GD) stiprinimą, 
siekiant prisidėti prie efektyvesnio 
finansavimo ir skatinti visų Sanglaudos 
fondo galimybių panaudojimą;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikia, taikomi šio reglamento priede
pagal Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 24 straipsnio 3 dalį nustatyti bendri 
rodikliai. Bendrų rodiklių atskaita 
pradedama nuo nulio, o 2022 m. 
nustatomos jų kaupiamosios siektinos 
vertės.

Vadovaudamasi Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 [BNR] 24 straipsnio 3 dalimi
ir Europos Parlamento rezoliucijos dėl 
bendros Europos transporto erdvės 
kūrimo plano (2011/2096(INI)) 
nuostatomis, Komisija toliau rengia 
bendrų rodiklių sąrašą, atsižvelgdama, be 
kita ko, į išorės išlaidų mažinimą, klimato 
apsaugą, nelaimingų atsitikimų skaičiaus 
mažinimą, oro užterštumą ir triukšmą.
Bendrų rodiklių atskaita pradedama nuo 
nulio, o 2022 m. nustatomos jų 
kaupiamosios siektinos vertės.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Konkrečios programos rezultatų rodiklių 3. Konkrečios programos rezultatų rodiklių 
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atskaita pradedama nuo naujausių esamų 
duomenų, o 2022 m. nustatomos jų 
siektinos vertės, bet jas galima išreikšti
kiekybiškai arba kokybiškai.

atskaita pradedama nuo naujausių esamų 
duomenų, o 2022 m. nustatomos jų 
siektinos vertės ir išreiškiamos tiek
kiekybiškai, tiek kokybiškai.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Vertinimas

Vėliausiai iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui 
šiame reglamente nurodytų tikslų 
įgyvendinimo vertinimo ataskaitą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo 
programos užbaigimo dienos Komisija 
atlieka ex post vertinimą, kuriame 
įvertina jos poveikį ir Europos pridėtinę 
vertę, ir pateikia šio vertinimo ataskaitą 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui.

Pagrindimas

Įgyvendinamas Bendrųjų nuostatų reglamento 50 straipsnis.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 6 eilutė
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Komisijos siūlomas tekstas

Nuotekų apdorojimas Gyventojų ekvivalentas Daugiau gyventojų, 
besinaudojančių 

geresnėmis vandens 
tiekimo paslaugomis

Parlamento pakeitimas

Nuotekų apdorojimas Gyventojų ekvivalentas Didesnis nuotekų valymo 
pajėgumas

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 13 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Gamta ir biologinė 
įvairovė

Hektarai Geresnės apsaugos 
būklės buveinių plotas

Parlamento pakeitimas

Gamta ir biologinė 
įvairovė

Hektarai Atkurtų biotopų plotas

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 22 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Geležinkeliai km Visas naujų geležinkelio
linijų ilgis

km Visas rekonstruotų arba 
modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis

Parlamento pakeitimas

Geležinkeliai km Visas naujų geležinkelio 
linijų ilgis

km Visas rekonstruotų arba 
modernizuotų geležinkelio 
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linijų ilgis

Skaičius Naujos nutiestos, 
rekonstruotos ar 
patobulintos 
tarpvalstybinės atkarpos

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 22 b, 22 c eilutės (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Transportas
Geležinkeliai km Visas naujų geležinkelio 

linijų ilgis
km Visas rekonstruotų arba 

modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis

Parlamento pakeitimas

Transportas
Geležinkeliai km Visas naujų geležinkelio 

linijų ilgis
km Visas rekonstruotų arba 

modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis

Tonkilometriai Daugiau krovinių, 
gabenamų geležinkeliais

Keleiviai vienam 
kilometrui

Daugiau keleivių, 
besinaudojančių 

geležinkelio paslaugomis

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 22 d eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Transportas
Geležinkeliai km Visas naujų geležinkelio 

linijų ilgis
km Visas rekonstruotų arba 
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modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis

Parlamento pakeitimas

Transportas
Geležinkeliai km Visas naujų geležinkelio 

linijų ilgis
km Visas rekonstruotų arba 

modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis

km Bendras geležinkelio 
linijų, kuriose įrengta 

ERTMS, ilgis

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 24 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Keliai km Visas nutiestų kelių ilgis

km Visas rekonstruotų arba 
modernizuotų kelių ilgis

Parlamento pakeitimas

Keliai km Visas nutiestų kelių ilgis

km Visas rekonstruotų arba 
modernizuotų kelių ilgis

Skaičius Naujos nutiestos, 
rekonstruotos ar 
patobulintos 
tarpvalstybinės atkarpos

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 25 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Miestų transportas Keleivių skaičius Daugiau keleivių, 
besinaudojančių remiama 

miesto transporto 
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paslauga
Parlamento pakeitimas

Miestų transportas Keleivių skaičius Daugiau keleivių, 
besinaudojančių remiama 

miesto transporto 
paslauga

Dalis procentais Pasikeitusi viešojo 
transporto ir 

nemotorizuotų judėjimo 
būdų, pvz., ėjimo 

pėsčiomis ir važiavimo 
dviračiais, dalis

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 25 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Miestų transportas Keleivių skaičius Daugiau keleivių, 
besinaudojančių remiama 

miesto transporto 
paslauga 

Parlamento pakeitimas

Miestų transportas Keleivių skaičius Daugiau keleivių, 
besinaudojančių remiama 

miesto transporto 
paslauga 

Ekologiškesnės 
transporto priemonės

Daugiau transporto 
priemonių ir 

ekologiškesnio miesto 
transporto 

infrastruktūros 
plėtojimas

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 26 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Vidaus vandens keliai Tonkilometriai Daugiau krovinių 
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gabenama geresniais 
vandens keliais

Parlamento pakeitimas

Vidaus vandens keliai Tonkilometriai Daugiau krovinių 
gabenama geresniais 

vidaus vandenų keliais
Keleivių skaičius Daugiau žmonių, 

besinaudojančių vidaus 
vandenų kelių 
paslaugomis

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 26 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimas

Klimato poveikis Mln. tonų CO2
ekvivalentų

Išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų 
kiekis, pasikeitęs dėl to, 
kad taikoma bendrai 
finansuojama (-os) 
priemonė (-ės)

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 26 c eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimas

Turizmas EUR Investicijų į pažangų ir 
tvarų judumą dysis
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 26 d, 26 e 26 f eilutės (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimas

Turizmas EUR Investicijų, skirtų 
užtikrinti, kad turizmo 
paslaugų prieinamumo 
užtikrinimą asmenims su 
judėjimo negalia, dydis

EUR Investicijų į važiavimo 
dviračiu infrastruktūros 
tinklus dydis

EUR Investicijų į gamtos, 
kultūros, pramonės ir 
istorijos paveldą dydis



AD\905930LT.doc 19/19 PE486.019v02-00

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Sanglaudos fondas ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1084/2006 
panaikinimas

Nuorodos COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI
25.10.2011

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN
25.10.2011

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Michael Cramer
24.11.2011

Svarstymas komitete 28.2.2012 24.4.2012 18.6.2012

Priėmimo data 19.6.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

34
0
4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, 
Philip Bradbourn, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De 
Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El 
Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu 
Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám 
Kósa, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, 
Gesine Meissner, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-
Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana 
Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur 
Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Spyros Danellis, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

María Irigoyen Pérez


