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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrajai programai „Horizontas 2020“ skirtame pasiūlymų rinkinyje, parengtame 
visapusiškai atsižvelgiant į Komisijos komunikatą „Europos biudžetas 2020“, visiškai 
palaikoma strategija „Europa 2020“, kurioje moksliniai tyrimai ir inovacijos laikomi 
pagrindine pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo užtikrinimo priemone. Rinkinį sudaro 
šie pasiūlymai:

1) bendroji programa „Horizontas 2020“ (Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo − SESV),
2) dalyvavimo bei rezultatų sklaidos taisyklių rinkinys (SESV),
3) viena bendra speciali programa, skirta programai „Horizontas 2020“ įgyvendinti (SESV); ir
4) atskiras pasiūlymas, skirtas bendrosios programos „Horizontas 2020“ dalims, susijusioms 
su Euratomo sutartimi.

Bendras politinis šių teisės aktų aprašymas ir pagrindas pateikti kartu su jais priimtame 
Komisijos komunikate, kuriame daug dėmesio skiriama pagrindiniams kompleksiniams 
elementams, pvz. supaprastinimui ir aprašymui, kaip buvo stiprintas požiūris į inovacijas.

Įgyvendinant bendrąją programą „Horizontas 2020“ tiesiogiai prisidedama sprendžiant 
pagrindinius visuomenės uždavinius, kurie nurodyti strategijoje „Europa 2020“ ir pavyzdinėse 
jos iniciatyvose. Be to, ją įgyvendinant taip pat bus prisidedama prie pramonės pirmavimo 
Europoje užtikrinimo. Ši iniciatyva taip pat pagerins mokslo bazę, reikalingą siekiant
užtikrinti tvarumą ir ilgalaikį Europos klestėjimą bei gerovę. Norint pasiekti šių tikslų, į 
pasiūlymus įtraukta įvairi parama, susijusi su visu mokslinių tyrimų ir naujovių ciklu. Todėl 
įgyvendinant bendrąją programą „Horizontas 2020“ sutelkiama ir plečiama veikla, kuri dabar 
finansuojama pagal moksliniams tyrimams skirtą septintąją bendrąją programą, 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos dalis, skirtas inovacijoms, ir Europos 
inovacijos ir technologijos instituto lėšomis. Šiais pasiūlymais taip pat siekiama iš esmės 
supaprastinti dalyvavimo sąlygas.

Bendroji programa ir specialioji programa

Transporto ir turizmo komitetas nagrinėjo šiuos du dokumentus: pasiūlymą dėl Reglamento 
COM(2011) 809, kuriam taikoma bendro sprendimo procedūra, projektą ir dokumentą 
COM(2011) 811, kuriam taikoma konsultavimosi procedūra. Pagal konsultavimosi procedūrą 
Parlamento vaidmuo ribotas, jam nesuteikiama galimybė iš tiesų derėtis su Taryba dėl turinio.
Taigi nuomonės referentė nusprendė Transporto ir turizmo komiteto dėmesį sutelkti į 
bendrąją programą ir galbūt įtraukti svarbius specialiosios programos elementus į bendrąją 
programą. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas pranešė, kad taip pat ketina 
laikytis tokio požiūrio.

Nuomonės referentė norėtų sutelkti dėmesį vien į klausimus, susijusius su transportu, nes tai 
bus Transporto ir turizmo komiteto nuomonė. Programoje „Horizontas 2020“ transporto 
klausimai nagrinėjami ekologiškų, pažangių ir integruotų transporto rūšių aspektu. Nuomonės 
referentė norėjo laikytis tokio metodo ir taip pat suderinti jį su ankstesniuose Europos 
Parlamento Transporto ir turizmo komiteto pranešimuose pateikta pozicija.
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Nuomonės referentė taip pat norėjo pabrėžti esminius transporto politikos aspektus, pvz., 
energijos tiekimą ES, transportui tiekiamos energijos šaltinių įvairinimą ir jo poveikį aplinkai.

Atsižvelgiant į didelę pasaulinio lygmens ekonominę konkurenciją transporto sektoriuje, 
nuomonės referentė norėjo pabrėžti, kad reikia išlaikyti ir remti Europos Sąjungos vystymąsi 
ir inovacijas šiame sektoriuje, siekiant atgaivinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad kinta Europos demografinė struktūra ir Europos gyventojų 
gyvenimo būdas, ir siekiant, kad vidaus rinka būtų efektyvi ir konkurencinga, pranešime daug 
dėmesio skiriama transporto sistemų, kurios turi būti įvairiarūšės, kokybei ir pabrėžiama, kad 
judumas miestų zonose yra svarbiausias spręstinas uždavinys. Šiuo tikslu reikia skatinti kurti 
žinių ir inovacijos bendriją (ŽIB) judumo miestuose klausimu.

Be to, nuomonės referentė norėjo dar kartą patvirtinti, kad transportas atlieka svarbų socialinį 
vaidmenį, ypač pažeidžiamiausių asmenų atžvilgiu, ir kad geras transporto sistemos 
planavimas padeda užtikrinti teritorinę sanglaudą ir įveikti skirtumus.

„Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP)

„Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) (kita svarbi iniciatyva, 
finansuojama iš transporto sektoriui skirto ES biudžeto) turėtų būti derinamos taip, kad būtų 
užtikrintas jų papildomumas ir būtų išvengta dubliavimosi. Be to, koordinuojant EITP ir 
„Horizontas 2020“ svarbu užtikrinti, kad nebūtų nutraukta mokslinių tyrimų ir inovacijų 
grandinė, lemianti infrastruktūros diegimą. Tai ypač svarbu tada, kai transporto, energetikos ir 
IRT sektoriuose bus reikalinga didelė technologinė pažanga norint ES padėti pasiekti plataus 
užmojo tikslus, nustatytus strategijoje „Europa 2020“.

Svarbu pabrėžti, kad visa parama mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai, teikiama taikant 
finansines priemones, bus įgyvendinta naudojantis su programa „Horizontas 2020“ 
susijusiomis finansinėmis priemonėmis.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“, kurioje iškelti 

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“, kurioje iškelti 
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pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslai, pabrėžiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų, kurios yra pagrindiniai socialinio 
ir ekonominio klestėjimo bei aplinkos 
tvarumo užtikrinimo veiksniai, svarba, be 
to, joje Sąjunga iškelia sau tikslą išlaidas 
moksliniams tyrimams ir plėtrai padidinti 
tiek, kad iki 2020 m. jos sudarytų 3 % 
bendrojo vidaus produkto, ir parengti 
inovacijų intensyvumo rodiklį.
Atsižvelgiant į šias aplinkybes pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Inovacijų sąjunga“ išdėstoma 
strateginė ir integruota mokslinių tyrimų ir 
inovacijų koncepcija, nustatoma sistema 
bei tikslai, kurių siekiant turėtų būti 
prisidedama naudojant būsimą Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą.
Be to, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
svarbūs kitų strategijos “Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų, visų pirma „Tausiai 
išteklius naudojančios Europos“, 
„Globalizacijos eros pramonės politikos“ ir 
„Europos skaitmeninės darbotvarkės“, 
įgyvendinimo veiksniai. Siekiant su 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 
sudaryti pažangumui būtinas sąlygas;

pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslai, pabrėžiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų, kurios yra pagrindiniai socialinio 
ir ekonominio klestėjimo bei aplinkos 
tvarumo užtikrinimo veiksniai, svarba, be 
to, joje Sąjunga iškelia sau tikslą išlaidas 
moksliniams tyrimams ir plėtrai padidinti 
tiek, kad iki 2020 m. jos sudarytų 3 % 
bendrojo vidaus produkto, ir parengti 
inovacijų intensyvumo rodiklį.
Atsižvelgiant į šias aplinkybes pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Inovacijų sąjunga“ išdėstoma 
strateginė ir integruota mokslinių tyrimų ir 
inovacijų koncepcija, nustatoma sistema 
bei tikslai, kurių siekiant turėtų būti 
prisidedama naudojant būsimą Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą.
Be to, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
svarbūs kitų strategijos “Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų, visų pirma „Tausiai 
išteklius naudojančios Europos“, 
„Globalizacijos eros pramonės politikos“ ir 
„Europos skaitmeninės darbotvarkės“, 
įgyvendinimo veiksniai. Siekiant su 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 
sudaryti pažangumui būtinas sąlygas.
Reikėtų atsižvelgti į skirtingą regionų 
vystymosi lygį ir investicijas mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje remiant 
regionus, mažiausiai įgyvendinusius 
strategijoje „ES 2020 m.“ nustatytus 
tikslus, šiuo tikslu juose įgyvendinant 
specialius veiksmus ir (arba) programas;

Pagrindimas

Skirtingas Europos regionų vystymosi lygis, ypač mokslinių tyrimų ir inovacijų požiūriu, 
reiškia, kad kai kurie regionai labai menkai įgyvendino strategijoje „ES 2020 m.“ nustatytus 
tikslus. Taigi kai kurie regionai turėtų būti remiami įgyvendinant specialius veiksmus ir 
(arba) programas tam, kad jie priartėtų prie strategijoje „ES 2020 m.“ nustatytų tikslų, 
atsižvelgiant į jų investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas lygį.

Pakeitimas 2
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Baltojoje knygoje „Bendros 
Europos transporto erdvės kūrimo planas.
Konkurencingos efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamos transporto 
sistemos kūrimas“1 Komisija pateikia
nuomonę, kad mokslinių tyrimų ir 
inovacijų politika transporto srityje turėtų 
užtikrinti vis didesnę ir nuolatinę paramą 
vystant pagrindines technologijas tam, 
kad Europos transporto sistema taptų 
modernias, efektyvias, tvarias ir 
prieinamas paslaugas teikiančia sistema.
Baltojoje knygoje nustatomas tikslas –
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį iki 2050 m. sumažinti 60 proc., 
palyginti su šių dujų kiekiu 1990 m.
__________________
1 COM(2011) 0144

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, aplinkos, konkurencingumo ir 
MVĮ, vidaus saugumo, kultūros ir 
žiniasklaidos) ir su sanglaudos politikos 
fondais bei regioninės plėtros politika – tai 
gali ypač padėti stiprinti nacionalinių ir 
regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus atsižvelgiant į pažangiosios 
specializacijos strategijas;

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, transporto, aplinkos, 
konkurencingumo ir MVĮ, vidaus 
saugumo, kultūros ir žiniasklaidos) ir su 
sanglaudos politikos fondais, kaimo plėtros 
politika ir Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė – tai gali ypač padėti stiprinti 
nacionalinių ir regioninių mokslinių tyrimų 
ir inovacijų pajėgumus atsižvelgiant į 
pažangiosios specializacijos strategijas.
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Pagrindimas

Reikia susieti bendrąją programą „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę (EITP) turint mintyje tai, kad norint įgyvendinti Transporto baltojoje knygoje 
nustatytus tikslus, būtina sutelkti dėmesį į pažangų ekologišką transportą, o tai bus įmanoma 
tik naudojant transporto sektoriaus inovacijoms ir moksliniams tyrimams skiriamas lėšas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) didesnis poveikis taip pat turėtų būti 
pasiektas derinant programos „Horizontas 
2020“ ir privačiojo sektoriaus lėšas, 
naudojamas pagal viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystes svarbiausiose srityse, 
kuriose moksliniai tyrimai ir inovacijos 
galėtų padėti siekti bendrųjų Europos 
konkurencingumo tikslų ir spręsti 
visuomenės uždavinius. Viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės kaip 
bendros technologijų iniciatyvos, pradėtos 
pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios 
bendrosios programos (2007−2013 m.) , 
gali būti tęsiamos naudojant labiau 
pritaikytas struktūras;

(29) didesnis poveikis taip pat turėtų būti 
pasiektas derinant programos „Horizontas 
2020“ ir privačiojo sektoriaus lėšas, 
naudojamas pagal viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystes svarbiausiose srityse, 
kuriose moksliniai tyrimai ir inovacijos 
galėtų padėti siekti bendrųjų Europos 
konkurencingumo tikslų ir spręsti 
visuomenės uždavinius. Viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės kaip 
bendros technologijų iniciatyvos, pradėtos 
pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios 
bendrosios programos (2007−2013 m.) , 
gali būti tęsiamos naudojant labiau 
pritaikytas struktūras ir gali būti pradėtos 
naudoti naujos struktūros.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
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pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo sektoriaus investicijas, 
kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti 
Europos ilgalaikį tvarų augimą ir 
konkurencingumą.

pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo sektoriaus investicijas, 
kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti 
Europos ilgalaikį tvarų augimą ir 
konkurencingumą mažinant mokslinių 
tyrimų ir inovacijų atotrūkį mažiau 
išsivysčiusiuose ES regionuose, ir šiuo 
tikslu įgyvendinant specialius veiksmus ir 
programas.

Pagrindimas

Ši informacija jau įrašyta į konstatuojamąsias dalis, bet iš tiesų turi būti įrašyta ir į šį 
reglamentą straipsnyje „Sąjungos pridėtinė vertė“. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti įvairiems 
išsivystymo lygiams investicijų į inovacijas ir mokslinius tyrimus požiūriu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) turi glaudžių ekonominių ir geografinių 
ryšių su Sąjunga;

iii) turi glaudžių ekonominių ir geografinių 
ryšių su Sąjunga arba palaiko specialius 
istorinius ar kultūrinius ryšius su 
Sąjungos valstybėmis narėmis;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama užtikrinant, kad remiami 
prioritetai ir veiksmai būtų svarbūs 
kintantiems poreikiams, ir atsižvelgiant į 
kintantį mokslo, technologijos, inovacijų, 
rinkų ir visuomenės pobūdį, kai inovacijos 
apima verslo, organizacinius ir socialinius 
aspektus.

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama užtikrinant, kad remiami 
prioritetai ir veiksmai būtų svarbūs 
kintantiems poreikiams, ir atsižvelgiant į 
kintantį mokslo, technologijos, inovacijų, 
rinkų ir visuomenės pobūdį, kai inovacijos 
apima verslo, organizacinius ir socialinius 
aspektus. Technologijų neutralumas yra 
esminė išankstinė efektyvios inovacijų 
politikos sąlyga.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama taip, kad papildytų kitas 
Sąjungos finansavimo programas, įskaitant 
struktūrinius fondus.

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama taip, kad papildytų kitas 
Sąjungos finansavimo programas, įskaitant 
struktūrinius fondus, Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę ir 
specialias paramos ir kompensavimo 
užtikrinimo programas bei priemones 
pagal regioninę ir sanglaudos politiką.

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir veiksmingumo, programa „Horizontas 2020“ ir Sąjungos finansavimo 
programos, ypač Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) ir struktūriniai fondai, kurie 
taip pat turėtų atsižvelgti į specialias programas ir priemones, turėtų papildyti viena kitą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės vykdomos taikant skaidrias 
lėšų paskirstymo procedūras ir, siekiant 
užtikrinti didesnį lankstumą, lėšos gali 
būti skiriamos naudojantis 
konkurencingais kvietimais teikti 
pasiūlymus arba, jei pagrįsta, skiriamos 
tiesiogiai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)



PE491.273v02-00 10/31 AD\913053LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) priemonės, atitinkančios ES politikos 
prioritetus;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 14 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika;

b) maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai, tvarus turizmas ir bioekonomika;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas „Integracinė, inovacijas 
diegianti ir saugi visuomenė“ taip pat 
apima veiklą, kuria siekiama panaikinti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų atskirtį, o 
šiuo tikslu taikomos specialios priemonės, 
kurias diegiant pažanga užtikrinama 
mažiau išsivysčiusiuose Sąjungos 
regionuose.

Konkretus tikslas „Integracinė, inovacijas 
diegianti ir saugi visuomenė“ taip pat 
apima veiklą, kuria siekiama panaikinti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų atskirtį, o 
šiuo tikslu taikomos specialios priemonės, 
kurias diegiant pažanga užtikrinama 
mažiau išsivysčiusiuose Sąjungos 
regionuose, ypač atokiausiuose 
regionuose, atsižvelgiant į specifines 
regionų charakteristikas, nurodytas SESV
174, 349 ir 355 straipsniuose.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papunkčio e punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kelias sritis aprėpiančių technologijų 
kūrimas ir plėtra siekiant užtikrinti naujas 

Kelias sritis aprėpiančių technologijų 
kūrimas ir plėtra siekiant užtikrinti naujas 
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verslo galimybes, įskaitant istoriškai ar 
kultūriškai vertingų medžiagų išsaugojimą.

verslo galimybes, įskaitant istoriškai ar 
kultūriškai vertingų medžiagų išsaugojimą, 
taip pat ekologiško turizmo ir tvaraus 
turizmo istorinio, kultūrinio, pramoninio 
ir gamtos paveldo maršrutų tinklo 
gerinimą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai, tvarus turizmas ir bioekonomika;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.3 papunkčio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Tikslas – gerinti tinklų kūrimą ir 
informaciją panaudojant Europos 
ekologiško ir tvaraus turizmo potencialą, 
taip geriau apsaugant kultūrinį, istorinį, 
pramoninį ir gamtos paveldą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant paspartinti šių veiksmų diegimą, 
Sąjungos lygiu teks laikytis strateginio 
požiūrio, aprėpti energijos tiekimą, 
energijos paklausą ir naudojimą pastatuose, 
paslaugas, transportą ir pramoninės vertės 
grandines. Todėl bus privaloma derinti 
išteklius visoje Sąjungoje, įskaitant 

Siekiant paspartinti šių veiksmų diegimą, 
Sąjungos lygiu teks laikytis strateginio 
požiūrio, aprėpti energijos tiekimą, 
energijos paklausą ir naudojimą pastatuose, 
paslaugas, transportą ir pramoninės vertės 
grandines. Todėl bus privaloma derinti 
išteklius visoje Sąjungoje, įskaitant 
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sanglaudos politikos fondus, visų pirma 
priimant nacionalines ir regionines 
strategijas, kad būtų užtikrinta pažangi 
specializacija, prekybos leidimais išmesti 
teršalus sistemas, viešuosius pirkimus ir 
kitus finansinius mechanizmus. Taip pat 
reikės parengti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir veiksmingo energijos naudojimo 
reguliavimo ir plėtros politiką, specialią 
techninę pagalbą ir pajėgumų kūrimo 
programą, kad būtų pašalintos 
netechnologinės kliūtys.

sanglaudos politikos fondus, visų pirma 
priimant nacionalines ir regionines 
strategijas, kad būtų užtikrinta pažangi 
specializacija, prekybos leidimais išmesti 
teršalus sistemas, viešuosius pirkimus ir 
kitus finansinius mechanizmus. Taip pat 
reikės parengti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir veiksmingo energijos naudojimo 
reguliavimo ir plėtros politiką, specialią 
techninę pagalbą ir pajėgumų kūrimo 
programą, kad būtų pašalintos 
netechnologinės kliūtys. Atokiausių 
regionų atveju reikėtų apsvarstyti paskatų 
teikimo galimybę siekiant, kad jie galėtų 
vystyti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius ir taip panaudoti savo 
alternatyvios energijos potencialą, 
mažindami savo priklausomybę nuo 
iškastinio kuro.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išmanios, netaršios ir integruotos 
transporto sistemos

4. Išmanios, netaršios ir integruotos 
transporto sistemos ir judumas

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra sukurti taupiai 
išteklius naudojančią, aplinkai 
nekenksmingą, saugią ir nenutrūkstamą
Europos transporto sistemą, kuri tenkintų 
piliečių, ekonomikos ir visuomenės 
poreikius.

Konkretus tikslas yra sukurti taupiai 
išteklius naudojančią, klimatui ir aplinkai 
nekenksmingą, saugią, ir suderinamą
Europos transporto sistemą, kuri tenkintų 
piliečių, vartotojų, darbininkų ir 
tarnautojų, ekonomikos, taip pat
visuomenės poreikius.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa didėjančius savo piliečių judumo 
poreikius turi derinti su būtinais 
ekonominės veiklos rezultatais ir būtinybe 
sukurti mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų visuomenę bei klimato kaitai 
atsparią ekonomiką. Nepaisant transporto 
sektoriaus plėtros jame turi būti gerokai 
sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas ir apribotas 
kitas neigiamas šio sektoriaus poveikis 
aplinkai, be to, turi būti nutraukta šio 
sektoriaus priklausomybė nuo naftos, kartu 
išlaikant didelį efektyvumą ir judumą.

Europa kintančius savo piliečių judumo 
poreikius, kuriuos suformavo nauji 
demografiniai bei socialiniai iššūkiai ir 
teritorinė sanglauda, turi derinti su 
būtinais ekonominės veiklos rezultatais ir 
būtinybe sukurti mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų visuomenę bei klimato 
kaitai atsparią ekonomiką. Nepaisant 
transporto sektoriaus plėtros jame turi būti 
gerokai sumažintas išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimas ir 
apribotas kitas neigiamas šio sektoriaus 
poveikis aplinkai, be to, turi būti nutraukta 
šio sektoriaus priklausomybė nuo naftos ir 
kitų rūšių iškastinio kuro, kurio didelė 
dalis tiekiama iš trečiųjų šalių, kartu 
išlaikant didelį efektyvumą ir judumą ir 
nedidinant jau izoliuotų regionų, visų 
pirma atokiausių regionų, nutolimo.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvarų judumą galima užtikrinti tik iš esmės 
pertvarkius transporto sistemą, diegiant 
naujausius transporto mokslinių tyrimų 
laimėjimus, plataus masto inovacijas bei 
visoje Europoje diegiant ekologiškesnes, 
saugesnes ir išmanesnes transporto 
sistemas.

Tvarų judumą galima užtikrinti tik iš esmės 
pertvarkius transporto, įskaitant viešąjį 
transportą, sistemą, diegiant naujausius 
transporto mokslinių tyrimų laimėjimus, 
plataus masto inovacijas bei visoje 
Europoje diegiant ekologiškesnes, 
saugesnes ir išmanesnes transporto 
sistemas, taip pat investicijomis į 
naujovišką visų transporto rūšių 
infrastruktūrą.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.1 papunkčio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto srities moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, kuriais naudojantis kuriamos 
technologijos ir sistemos, kaip antai 
Europos traukinių valdymo sistema 
(ETCS) ir Europos geležinkelių eismo 
valdymo sistema (ERTMS), skirtos 
tarpvalstybinėms kliūtims pašalinti, 
privalo prisidėti siekiant sukurti bendrą 
Europos transporto zoną. Technologijos ir 
sistemos, sudarančios geresnes Sąjungos 
piliečių judumo sąlygas, pvz., kelionių 
įvairiarūšiu transportu Europoje 
planavimo sistema, turi būti remiamos ir 
įgyvendinamos visoje Europoje.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas turi būti tinkamu laiku 
užtikrinama pažanga, leisianti pasiekti 
pagrindinių Sąjungos politikos tikslų, kartu 
skatinant ekonominę konkurenciją, remiant 
perėjimą prie klimatui atsparios ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos, ir išlaikant pirmavimą 
pasaulinėje rinkoje.

Atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas turi būti tinkamu laiku 
užtikrinama pažanga, leisianti pasiekti 
pagrindinių Sąjungos politikos tikslų, kartu 
skatinant ekonominę konkurenciją, remiant 
perėjimą prie klimatui atsparios, mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos, didinant judumą visoje 
Europoje ir išlaikant pirmavimą 
pasaulinėje rinkoje.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.2 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto sektorius yra pagrindinis 
Europos ekonomikos konkurencingumo ir 
plėtros veiksnys. Integruotoje Europos
bendrojoje rinkoje jis užtikrina žmonių ir 
prekių judumą bei atvirą ir integracinę 
visuomenę. Transporto sektorius 
gamybinių pajėgumų ir teikiamų paslaugų 
kokybės atžvilgiu yra vienas iš 
vertingiausių Europos turto segmentų, o jo 
vaidmuo daugelyje pasaulio rinkų yra 
pagrindinis. Transporto pramonė ir 
transporto įrangos gamyba kartu sudaro 6,3 
proc. Sąjungos BVP. Pabrėžtina, kad 
Europos transporto pramonė turi aršiai 
konkuruoti su kitų pasaulio regionų 
transporto pramone. Siekiant ateityje 
išlaikyti Europos gebėjimą konkuruoti ir 
pašalinti dabartinės transporto sistemos 
trūkumus bus reikalingos pažangios 
technologijos.

Transporto sektorius yra pagrindinis 
Europos ekonomikos konkurencingumo ir 
plėtros veiksnys. Mažindamas Europos
regionų izoliaciją visais lygmenimis, jis 
užtikrina teritorinę sanglaudą ir žmonių ir 
prekių judumą, taip pat atvirą ir integracinę 
visuomenę, būtiną siekiant integruotos 
Europos bendrosios rinkos. Transporto 
sektorius gamybinių pajėgumų ir teikiamų 
paslaugų kokybės atžvilgiu yra vienas iš 
vertingiausių Europos turto segmentų, o jo 
vaidmuo daugelyje pasaulio rinkų yra 
pagrindinis. Transporto pramonė ir 
transporto įrangos gamyba kartu sudaro 6,3 
proc. Sąjungos BVP ir užtikrina maždaug 
13 mln. darbo vietų. Pabrėžtina, kad 
Europos transporto pramonė turi aršiai 
konkuruoti su kitų pasaulio regionų 
transporto pramone. Ekonomikos 
atkūrimo strategijos ir gamybinių 
praktinių žinių skatinimo tikslais Europai 
būtina labiau įsipareigoti remti visus
transporto sektorius, atsižvelgiant į jų 
ekonominę ir technologinę svarbą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto sektorius išmeta daugiausiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir dėl šio 
sektoriaus veiklos susidaro apie 
ketvirtadalis bendro tokių išmetamųjų dujų 
kiekio. Transporto sektorius savo veiklai 
užtikrinti naudoja 96 proc. iškastinio kurio.
Vis didesnį susirūpinimą kelia transporto 
spūstys; sistemos dar nėra pakankamai 
išmanios; galimybės vieną transporto rūšį 
keisti kita jo rūšimi ne visuomet yra 
patrauklios; žūčių keliuose skaičius
(34 000 per metus) Sąjungoje tebėra labai 

Transporto sektorius išmeta daugiausiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir dėl šio 
sektoriaus veiklos susidaro apie 
ketvirtadalis bendro tokių išmetamųjų dujų 
kiekio. Transporto sektorius savo veiklai 
užtikrinti naudoja 96 proc. iškastinio kurio.
Vis didesnį susirūpinimą kelia transporto 
spūstys; sistemos dar nėra pakankamai 
išmanios; galimybės pereiti prie tvaresnių 
rūšių transporto ne visuomet yra 
patrauklios; žūčių keliuose skaičius
(34 000 per metus) Sąjungoje tebėra labai 
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didelis; piliečiai ir verslas pageidauja 
saugios ir patikimos transporto sistemos.
Transporto tvarumas mieste yra susijęs su 
konkrečiais uždaviniais.

didelis; piliečiai ir verslas pageidauja
visiems prieinamos, saugios ir patikimos 
transporto sistemos. Miestuose kyla 
konkrečių uždavinių siekiant geresnės 
gyvenimo kokybės ir transporto tvarumo 
bei judumo pusiausvyros.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu numatoma Europos eismo plėtra
kelius dešimtmečius nesikeis, eismas 
Europoje pateks į aklavietę, o jo 
ekonominės sąnaudos bei poveikis
visuomenei pasidarys nebepakeliami.
Numatoma, kad per kitus 40 metų keleivio 
nuvažiuojamų kilometrų skaičius 
padvigubės, o oro transporto sektoriuje šis 
skaičius didės du kartus greičiau.
Išmetamas CO2 kiekis iki 2050 m. padidės 
35 proc. Su transporto spūstimis susijusios 
išlaidos padidės maždaug 50 proc. (iki 
beveik 200 mlrd. EUR per metus). Su 
avarijomis susijusios išorės išlaidos, 
palyginti su 2005 m., padidės maždaug 
60 mlrd. EUR.

Jeigu numatoma Europos eismo plėtra kelis
dešimtmečius nesikeis, eismas Europoje
galėtų patirti didelių spūsčių problemą su 
pražūtingomis pasekmėmis ekonomikai ir
visuomenei. Numatoma, kad per kitus 40 
metų keleivio nuvažiuojamų kilometrų 
skaičius padvigubės, o oro transporto 
sektoriuje šis skaičius didės du kartus 
greičiau. Išmetamas CO2 kiekis iki 2050 m.
padidės 35 proc. Su transporto spūstimis 
susijusios išlaidos padidės maždaug 50 
proc. (iki beveik 200 mlrd. EUR per 
metus). Su avarijomis susijusios išorės 
išlaidos, palyginti su 2005 m., padidės 
maždaug 60 mlrd. EUR.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.2 papunkčio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbiausia remti ir vystyti naujoviškas 
transporto ir judumo paslaugų teikimo 
koncepcijas, iš esmės gerinant ekologišką 
logistiką ir judumo valdymą. Nauji 
gamybos, atsargų saugojimo ir prekių 
pristatymo metodai, taip pat efektyvesnis 
ir racionalesnis atsakas į judumo 
poreikius ir komunikacijos priemonių 
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naudojimas, sudarytų galimybes 
visuomenei keistis ir mažiau eikvoti su 
transportu ir judumu susijusių paslaugų 
srityje. Reikėtų susieti transporto 
išvengimo politiką ir įdarbinimą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl įprastinio veiklos scenarijaus 
negalima rinktis. Vykdant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas, susijusias su 
politikos tikslais ir pagrindiniais 
uždaviniais, bus gerokai prisidedama 
siekiant Sąjungos tikslų, t. y. užtikrinti, kad 
pasaulio temperatūra nepadidėtų daugiau 
kaip 2 °C, 60 % sumažinti transporto 
sektoriuje išmetamų CO2 dujų kiekį, 
gerokai sumažinti transporto spūstis ir su
avarijomis susijusias išlaidas, o iki 
2050 m. beveik pasiekti, kad keliuose 
nebežūtų žmonės.

Todėl įprastinio veiklos scenarijaus 
negalima rinktis. Vykdant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas, susijusias su 
politikos tikslais ir pagrindiniais 
uždaviniais, bus gerokai prisidedama 
siekiant Sąjungos tikslų, t. y. užtikrinti, kad 
pasaulio temperatūra nepadidėtų daugiau 
kaip 2 °C, taip pat 60 % sumažinti 
transporto sektoriuje išmetamų CO2 dujų 
kiekį. Siekiant iki 2050 m. įgyvendinti 
šiuos tikslus, būtina laikotarpiu iki 
2020 m. numatyti tikslesnes ir 
konkretesnes nuostatas. Visų pirma reikia 
labai sumažinti transporto sektoriuje 
išmetamų CO2 dujų ir kitų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį (nuo 2009 
m. lygio). Šis išmetamų teršalų 
sumažinimas bus nustatytas kiekvienos 
rūšies transportui siekiant įgyvendinti 20-
20-20 tikslus. Moksliniai tyrimai ir 
inovacijos taip pat privalo skatinti iki 
2020 m. į vidaus sąnaudas įtraukti išorės 
išlaidas, gerokai sumažinti su transporto
spūstimis ir avarijomis susijusias
sąnaudas, taip pat ryžtingai ieškoti 
galimybių išspręsti kelių saugumo 
problemas norint iki 2050 m. pasiekti, kad
Europos keliuose nebežūtų žmonės, ir, 
atsižvelgiant į šį tikslą, iki 2020 m. perpus 
sumažinti kelių įvykiuose žuvusių ir 
sužeistų žmonių skaičių. Baltojoje knygoje 
„Bendros Europos transporto erdvės 
kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamos 
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transporto sistemos kūrimas“ Komisija 
ragina šiuos tikslus pasiekti įgyvendinant 
naujovišką, tvarią ir veiksmingą 
transporto politiką.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.2 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taršos, transporto spūsčių, saugos ir 
saugumo problemos būdingos visoms 
Sąjungos šalims, todėl joms spręsti reikia 
imtis Europos lygmens bendradarbiavimo 
priemonių. Transporto priemonėms, 
infrastruktūrai ir eismo valdymui skirtų
naujų technologijų kūrimo ir jų bei 
inovacinių sprendimų diegimo spartinimas 
yra pagrindinė priemonė siekiant Sąjungoje 
sukurti mažiau aplinką teršiančią ir 
efektyvesnę transporto sistemą; pasiekti 
rezultatų, kurie būtini siekiant sumažinti 
klimato kaitą ir padidinti išteklių 
naudojimo efektyvumą; išlaikyti Europos 
pirmavimą su transportu susijusių produktų 
ir paslaugų pasaulio rinkose. Šių tikslų 
neįmanoma pasiekti pavieniais 
nacionaliniais veiksmais.

Taršos, transporto spūsčių, saugos ir 
saugumo problemos būdingos visoms 
Sąjungos šalims, todėl joms spręsti reikia 
imtis Europos lygmens bendradarbiavimo 
priemonių. Transporto priemonėms skirtų
ir darnų infrastruktūros vystymą ir eismo
valdymą užtikrinančių naujų technologijų 
bei inovacinių sprendimų kūrimo ir 
darnaus jų diegimo spartinimas yra 
pagrindinė priemonė siekiant Sąjungoje 
sukurti mažiau aplinką teršiančią, saugesnę
ir efektyvesnę transporto sistemą; pasiekti 
rezultatų, kurie būtini siekiant sumažinti 
klimato kaitą ir padidinti išteklių 
naudojimo efektyvumą; išlaikyti Europos 
pirmavimą su transportu susijusių produktų 
ir paslaugų pasaulio rinkose. Šių tikslų 
neįmanoma pasiekti pavieniais 
nacionaliniais veiksmais. Taip pat itin 
svarbu remti jau surastus sprendimus, 
kuriant veiksmingas, išmanias, sąveikias 
ir tarpusavyje susietas sistemas, skirtas 
remti programas SESAR, Galileo, 
EGNOS, GMES, ERTMS, RIS, 
SafeSeaNet, LRIT ir TSI. Taip pat derėtų 
vykdyti e. saugumo, e. skambučio ir 
panašias iniciatyvas.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.2 papunkčio šešta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos lygiu vykdomas su transportu 
susijusių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas pirmenybę teikiant veiklai, 
kuria sukuriama neabejotina Europos 
pridėtinė vertė, papildytų valstybių narių 
veiksmus. Tai reiškia, kad pirmenybė būtų 
teikiama toms sritims, kurios atitinka 
Europos politikos tikslus, kuriose būtina 
užtikrinti kritinę veiksmų masę, , kuriose 
būtina taikyti europines sąveikias 
transporto sistemas arba kuriose pastangas 
telkiant tarptautiniu lygiu galima sumažinti 
investavimo į mokslinius tyrimus riziką, 
sukurti pradinius bendruosius standartus ir 
sutrumpinti mokslinių rezultatų pateikimo 
rinkai trukmę.

Sąjungos lygiu vykdomas su transportu 
susijusių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas pirmenybę teikiant veiklai, 
kuria sukuriama neabejotina Europos 
pridėtinė vertė, papildytų valstybių narių 
veiksmus. Tai reiškia, kad pirmenybė būtų 
teikiama toms sritims, kurios atitinka 
Europos politikos tikslus, kuriose būtina 
užtikrinti kritinę veiksmų masę, kuriose 
būtina taikyti visos Europos transporto 
sistemas, modernius varomosios jėgos ir 
galios šaltinius, sąveikias transporto 
sistemas arba įvairiarūšę infrastruktūrą, 
arba kuriose pastangas telkiant tarptautiniu 
lygiu galima pašalinti silpnas transporto 
sistemos vietas (pvz., mažas inovacijų, 
susijusių su ES-12 infrastruktūra, lygis) ir
sumažinti investavimo į mokslinius 
tyrimus riziką, sukurti pradinius 
bendruosius standartus, taip pat atlikti 
sunorminimą, ir sutrumpinti mokslinių 
rezultatų pateikimo rinkai trukmę.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.2 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimo 
veikla apima įvairias iniciatyvas, 
aprėpiančias visą inovacijų grandinę.
Panaudoti rezultatus rinkoje ypač padėtų 
šių rūšių veikla: moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms taikomas programinis 
metodas, demonstraciniai projektai, 
pateikimo rinkai veikla ir pagalba 
įgyvendinant standartizavimo, reguliavimo 
ir naujoviškas pirkimo strategijas. Be to, 
pasitelkiant suinteresuotąsias šalis ir 
specialias žinias būtų padedama pašalinti 
trūkumus, atsirandančius mokslinių tyrimų 
rezultatus diegiant transporto sektoriuje.

Moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimo 
veikla apima įvairias iniciatyvas, 
aprėpiančias visą inovacijų grandinę ir 
laikosi integruoto inovacinių sprendimų 
požiūrio: nuo transporto priemonių 
inovacijų iki infrastruktūrų, taip pat iki 
transporto sistemų inovacijų. Panaudoti 
rezultatus rinkoje ypač padėtų šių rūšių 
veikla: moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms taikomas programinis 
metodas, demonstraciniai projektai, 
pateikimo rinkai veikla ir pagalba 
įgyvendinant standartizavimo, reguliavimo 
ir naujoviškas pirkimo strategijas. Be to, 
pasitelkiant suinteresuotąsias šalis ir 
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specialias žinias būtų padedama pašalinti 
trūkumus, atsirandančius mokslinių tyrimų 
rezultatus diegiant transporto sektoriuje.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.2 papunkčio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investuojant į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, susijusias su mažiau aplinką 
teršiančia, išmanesne ir geriau integruota 
transporto sistema, būtų svariai 
prisidedama siekiant strategijos „Europa 
2020“ tikslų, t. y. užtikrinti pažangų, tvarų 
ir integracinį augimą, ir pavyzdinės 
iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ tikslų. Šia 
veikla būtų padedama įgyvendinti baltąją 
transporto knygą, kuria siekiama sukurti 
bendrą Europos transporto erdvę. Vykdant 
šią veiklą taip pat būtų prisidedama
siekiant tikslų, iškeltų pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Taupiai išteklius naudojanti 
Europa“, „Globalizacijos erai pritaikyta 
pramonės politika“ ir „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė“.

Investuojant į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, susijusias su mažiau aplinką 
teršiančia, išmanesne ir geriau integruota 
patikima transporto sistema, būtų svariai 
prisidedama siekiant strategijos „Europa 
2020“ tikslų, t. y. užtikrinti pažangų, tvarų 
ir integracinį augimą, ir pavyzdinės 
iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ tikslų. Šia 
veikla būtų padedama įgyvendinti baltąją 
transporto knygą, kuria siekiama sukurti 
bendrą Europos transporto erdvę. Vykdant 
šią veiklą taip pat būtų dalyvaujama
siekiant tikslų, iškeltų pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Taupiai išteklius naudojanti 
Europa“, „Globalizacijos erai pritaikyta
pramonės politika“ ir „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė“. Taip pat bus 
imtasi priemonių siekiant užtikrinti sąsają 
su kitomis šių programų dalimis, ypač 
įsteigiant „Žinių ir inovacijų bendriją“ 
(ŽIB) siekiant judumo miestuose ir 
pažangiųjų miestų.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Aplinką tausojantis ir taupiai išteklius
naudojantis transportas

a) Aplinką tausojantis ir taupiai išteklius 
naudojantis bei piliečių sveikatai 
nekenkiantis transportas
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama kuo labiau apriboti transporto 
poveikį klimatui ir aplinkai, didinant 
gamtinių išteklių naudojimo transporto 
sektoriuje efektyvumą ir mažinant 
transporto priklausomybę nuo iškastinio 
kuro.

Siekiama kuo labiau apriboti transporto 
poveikį klimatui ir aplinkai, taip pat 
visuomenės sveikatai, didinant gamtinių 
išteklių naudojimo transporto sektoriuje 
kokybę, našumą ir efektyvumą ir mažinant 
transporto priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, kartu įvairinant kuro tiekimo 
šaltinius.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio a punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, 
transporto priemonių efektyvumo 
didinimui, siekiant paspartinti naujos 
kartos elektra varomų automobilių ir mažą 
teršalų kiekį ar visai jų neišmetančių 
transporto priemonių kūrimą ir pateikimą 
rinkai, šiam tikslui kuriant pažangius 
variklius, akumuliatorius ir infrastruktūrą;
pakaitinių degalų bei inovacinių ir gerokai 
efektyvesnių traukos sistemų galimybių 
ištyrimui ir išnaudojimui, įskaitant degalų 
infrastruktūrą; infrastruktūros naudojimo 
optimizavimui, šiuo tikslu taikant 
intelektines transporto sistemas ir 
išmaniąją įrangą; ir paklausos valdymo 
naudojimo bei viešojo ir nevariklinio 
transporto naudojimo, visų pirma 
miestuose, didinimui.

Visų pirma vykdant veiklą pirmenybė 
teikiama išteklių naudojimo ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo 
mažinimui, visų rūšių transporto 
priemonių energijos naudojimo
efektyvumo didinimui, siekiant paspartinti 
naujos kartos mažą teršalų kiekį ar visai jų 
neišmetančių transporto priemonių (pvz., 
elektrinių, hibridinių ir vandeniliu 
varomų transporto priemonių, ne vien tik 
automobilių, bet ir elektrinių dviračių, 
tramvajų ir traukinių) ir susijusios 
infrastruktūros kūrimą ir pateikimą rinkai,
šiuo tikslu kuriant pažangius variklius, 
akumuliatorius ir infrastruktūrą ir 
geležinkelio, vandens ir oro transporto 
priemonėse naudojant energiją iš 
atsinaujinančių šaltinių. Taip pat būtina 
parengti atliekų tvarkymo politiką, 
susijusią su šiomis inovacijomis.
Be to, reikia skatinti visas naujoves, 
kuriomis siekiama, kad visų rūšių 
transportas išmestų labai mažai teršalų 
arba jų visai neišmestų, įskaitant didžiulio 
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pakaitinių ir tvarių degalų potencialo 
kūrimą ir panaudojimą, taip pat 
inovacinių ir kur kas efektyvesnių traukos 
sistemų kūrimą, kuro sistemų, transporto 
priemonių svorio ir aerodinamikos 
optimizavimo darbą, ir infrastruktūrą, ir 
infrastruktūros naudojimo, šiuo tikslu 
naudojantis intelektinėmis transporto 
sistemomis ir išmaniąja įranga, 
optimizavimą; Svarbu didinti viešojo ir 
nevariklinio transporto naudojimą ir 
įvairių rūšių transporto judumo grandinės 
(ėjimas ir važiavimas dviračiu, vieni kitų 
pavežimas automobiliais, bendras 
naudojimasis automobiliais ir viešasis ir 
kolektyvinis judumas), visų pirma 
miestuose.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio a punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galiausiai, per daugelį metų įrodyta, kad 
variklinių transporto priemonių išmetami 
teršalai daro poveikį žmonių sveikatai.
Taigi taršos sveikatai žalingomis 
dalelėmis mažinimas turėtų ir toliau išlikti 
vienas iš Europos Sąjungos prioritetinių 
transporto srities tikslų. Taigi būtina 
vykdyti šią politiką, ypač telkiant dėmesį į 
alternatyvaus kuro kūrimą. Taip pat labai 
svarbu investuoti į novatoriškus 
sprendimus, skirtus akustinei taršai ir 
juntamai vibracijai mažinti. Alternatyvaus 
kuro ir inovacinių sprendimų, skirtų 
akustinei taršai ir juntamai vibracijai 
mažinti, tobulinimas padės riboti žalingų 
teršalų išmetimą ir pagerinti visuomenės 
gerovę.

Pakeitimas 36
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Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio a punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia nustatyti požiūrį ir sprendimus, 
skirtus naujoviškai, skaidriai ir moderniai 
organizuoti miesto judumą atsižvelgiant į 
demografinius visuomenės pokyčius, ir 
kartu teikti pasiūlymus dėl įvairių rūšių 
transporto bendro naudojimo miestuose, 
įskaitant nemotorizuotą transportą ir 
ryšius su tinklu.

Pagrindimas

Šis pakeitimas turėtų būti įtrauktas į naują dalį, kurią 18 pakeitime siūlė įrašyti pranešėja ir 
kurioje pristatoma nauja, miestų judumui ir pažangiesiems miestams skirta Žinių ir inovacijos 
bendrija (ŽIB).

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taigi taršos sveikatai žalingomis 
dalelėmis ir akustinės taršos mažinimas 
turėtų ir toliau išlikti vienu iš prioritetinių 
Europos Sąjungos tikslų transporto 
srityje. Taigi būtina vykdyti šią politiką, 
ypač sutelkiant dėmesį į alternatyvaus 
kuro, infrastruktūros ir išmaniosiomis 
technologijomis paremtų transporto 
sistemų kūrimą.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama didėjančius judumo poreikius 
suderinti su geresniu transporto judėjimo 
sklandumu, šiuo tikslu diegiant 

Siekiama didėjančius judumo poreikius 
suderinti su geresniu transporto judėjimo 
sklandumu, šiuo tikslu naujoviškai diegiant 
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naujoviškas, nenurūkstamas, integracines, 
saugias, patikimas ir atsparias transporto 
sistemas.

darnias, įvairiarūšes, integracines, 
prieinamas, saugias ir patikimas transporto 
sistemas, nepamirštant kokybiškos, 
novatoriškos ir įvairiarūšės 
infrastruktūros.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio b punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 
šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų 
iki durų ir logistikos integravimą,
transporto intermodalumo didinimui ir 
išmanaus planavimo bei valdymo sistemų 
diegimui, taip pat radikaliam eismo 
nelaimių mažinimui ir saugumui kylančių 
grėsmių poveikio mažinimui.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 
šiuo tikslu remiant integruotą ir visiškai 
įvairiarūšį transportą nuo durų iki durų, jo 
infrastruktūrą ir logistiką; transporto 
intermodalumo didinimui ir išmanaus 
planavimo bei valdymo sistemų diegimui,
taip pat radikaliam eismo nelaimių 
mažinimui ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio mažinimui.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio b punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 
šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų 
iki durų ir logistikos integravimą, 
transporto intermodalumo didinimui ir 
išmanaus planavimo bei valdymo sistemų 
diegimui, taip pat radikaliam eismo 
nelaimių mažinimui ir saugumui kylančių 
grėsmių poveikio mažinimui.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos ir 
suderinamumo gerinimui ir vartotojų 
poreikių tenkinimui, visų pirma šalinant 
silpnas vietas (t. y. mažą infrastruktūros 
inovacijų lygį didelėje Europos dalyje, 
taip pat regionų ir mažo masto aviacijos 
trūkumą) ir skatinant vartotojų transportą, 
remiant integruotą transportą nuo durų iki 
durų ir logistiką; pažangių transporto 
taikomųjų programų ir sistemų, skirtų 
eismo valdymui, integruotoms bilietų 
sistemoms, kelionės informacijai ir 
apmokėjimui, vystymui; kelių 
infrastruktūros pritaikymui prie 
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neapsaugotų kelių naudotojų ir 
senėjančios visuomenės reikmių
privalumų, kuriuos pažangiosios 
vairavimo pagalbos sistemos (PVPS) ir 
bendradarbiavimo sistemos gali teikti 
infrastruktūros saugumo valdymui, 
nustatymui; taip pat radikaliam eismo 
nelaimių mažinimui (t. y. ryšių tarp 
infrastruktūros, kelių valdytojų ir 
transporto priemonių gerinimui diegiant 
pažangias sistemas, taip pat plečiant 
supratimą apie eismo dalyvių elgesį, kad 
būtų galima priimti geresnius 
technologinius sprendimus transporto 
priemonės viduje ir pagerinti pirminę ir 
antrinę kelių saugos prevenciją, kuriant 
kelių naudotojams pažangiosios 
vairavimo pagalbos sistemas (PVPS), 
skiriant dėmesio didelėms rizikos 
grupėms, pvz., vairuojantiems dvirates 
transporto priemones, dviratininkams, 
pėstiesiems) ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio (t. y. kuriant patikimas sistemas, 
skirtas grėsmei aviacijoje nustatyti, ir 
registravimo prietaisus, skirtus jūrų 
transporto saugumui užtikrinti) 
mažinimui.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Reikia atsižvelgti į saugumo poreikius 
tam, kad būtų išlaikyta pažangiomis 
technologijomis paremtų sprendimų ir 
kitų sprendimų pusiausvyra, įskaitant 
pažangų kelių planavimą ir naujas 
vykdymo užtikrinimo technikas ir 
technologijas.

Pakeitimas 42
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) Komisija turėtų skatinti valstybes 
nares sekti įprastinį eismą taikant veiklos 
rodiklių rinkinį.

Pagrindimas

ES jau renka duomenis apie avarijų baigtį ir įvykių aplinkybes. Vis dėlto nepakanka vertinti 
šalies rezultatus remiantis vien tik susidūrimų rezultatais, rodiklių turi būti daugiau.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) Saugus pėsčiųjų ir dviračių eismas 
turėtų būti vienas iš saugaus valdymo, 
paremto naujų inovacinių požiūrių 
moksliniais tyrimais ir jų vystymu, tikslų.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama padidinti Europos transporto 
pramonės ir susijusių paslaugų 
konkurencingumą bei pagerinti jos veiklos 
rodiklius.

Siekiama padidinti Europos transporto 
pramonės ir susijusių paslaugų 
konkurencingumą bei pagerinti jos veiklos 
rodiklius didėjančio poreikio ieškoti 
inovacinių transporto sprendimų, ypač 
augančios ekonomikos šalyse, sąlygomis.
Didėjant konkurencijai, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis bus prisidedama 
prie Europos transporto sektoriaus 
augimo ir aukštos kvalifikacijos darbo 
vietų kūrimo, sudarant sektoriui 
galimybes išlikti pirmaujančioje vietoje 
technologijų srityje ir mažinti esamų 
gamybos procesų sąnaudas.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio c punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama kitos
kartos naujoviškų transporto priemonių 
kūrimui ir pagrindo būsimosioms 
transporto priemonėms ruošimui, šiuo 
tikslu kuriant naujas koncepcijas bei 
konstrukcijas, išmanias kontrolės sistemas
ir sąveikius standartus, efektyvius gamybos 
procesus, trumpinant kūrimo trukmę ir
mažinant su gyvavimo ciklu susijusias 
išlaidas.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama naujos
kartos naujoviškų transporto priemonių ir 
transporto sistemų kūrimui ir naujų 
koncepcijų bei konstrukcijų, skirtų
būsimosioms transporto priemonėms
sukurti, rengimo darbui, siekiant jas 
sukurti. Be to, būtina kurti išmanias 
kontrolės sistemas, sąveikius standartus,
išmaniąsias transporto paslaugas, 
išmaniąsias įvairiarūšes infrastruktūras ir
efektyvius gamybos ir perdirbimo
procesus, sutrumpinti kūrimo trukmę ir
sumažinti su gyvavimo ciklu susijusias 
išlaidas.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Pažangioji logistika
Šios logistikos tikslas – suderinti naujus 
didėjančio vartojimo modelius su 
veiksminga išteklių tiekimo grandinės ir 
optimalaus paskutinio krovinio pristatymo 
etapo sistema.
Vykdant veiklą siekiama geriau suvokti 
naujų ir būsimų vartojimo modelių 
poveikį, taip pat jų poveikį miesto krovinių 
pristatymo logistikai, eismui ir spūstims;
kurti naujas IT ir logistikos valdymo 
priemones tobulinant realiojo laiko 
informacijos sistemas; valdyti krovinių 
srautus, sekti ir nustatyti krovinių buvimo 
vietą, integraciją ir komunikaciją 
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transporto priemonėse ir su 
infrastruktūra; plėtoti netradicines prekių 
paskirstymo sistemas; priimti 
konkurencingus įvairiarūšio vežimo 
sprendimus dėl tiekimo grandinės ir 
logistikos platformų siekiant pagerinti 
krovinių srautus.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama siekiui 
suprasti su transportu susijusias socialines 
ir ekonomines tendencijas ir prognozes, o 
politikos formuotojams pateikti įrodymais 
pagrįstų duomenų bei analizių.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama siekiui 
suprasti su transportu susijusias socialines 
ir ekonomines tendencijas ir prognozes, o 
politikos formuotojams pateikti įrodymais 
pagrįstų duomenų bei analizių. Taip pat 
siekiama suprasti transporto ir judumo 
sektoriaus liberalizavimo poveikį, pvz., 
poreikį geriau suprasti geležinkelio 
liberalizavimo poveikį paslaugų kokybei, 
aplinkai ir socialiniams darbuotojų 
interesams. Planuojant transporto politiką 
daugiau dėmesio derėtų skirti tvarumo 
tikslų ir visuomenės poreikių derinimui 
tam, kad, be kita ko, būtų išvengta 
socialinės nelygybės, susijusios su 
judumu, ir būtų pagerinta pažeidžiamų 
naudotojų padėtis.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio d a punkto (naujo) įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Žinių ir inovacijos bendrija siekiant 
judumo miestuose ir išmaniųjų miestų

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio d a punkto (naujo) pirma pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis labiau urbanizuotoje Europos 
visuomenėje judumas miestuose yra 
svarbus būsimų dešimtmečių uždavinys.
Šį uždavinį svarbu išspręsti ne tik 
ekonomikos ir užimtumo, bet ir miesto 
gyventojų gyvenimo kokybės aspektu.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio d a punkto (naujo) antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl žinių ir inovacijos bendrijos (ŽIB) 
judumo miestuose klausimu sukūrimas 
yra labai svarbus ir turėtų būti 
skatinamas. Šioje ŽIB dalyvaujančios 
mokymo įstaigos, mokslinių tyrimų 
centrai ir įmonės turėtų veikti siekdamos 
sukurti tvarų judumą, pagrįstą 
veiksmingomis keleivinio ir krovininio 
transporto logistikos grandinėmis miestų 
zonose ir aglomeracijose. Tikslas –
mažinti eismo intensyvumą, avarijų 
skaičių, oro taršą ir triukšmą bei stiprinti 
vidaus rinką.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio d a punkto (naujo) trečia pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vystant judumą miestuose ir kuriant 
išmanųjį transporto tinklą turėtų būti 
įmanoma pakeisti transporto naudotojų 
elgesį, teikiant pirmenybę tvariam 
judumui ir tvarioms transporto rūšims.
Taigi svarbu vystyti pėstiesiems ir 
dviratininkams saugias infrastruktūras, 
ypač miestuose ir tarp miestų, taip pat 
stiprinti transporto paslaugų sąveikumą.
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