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Pakeitimas 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad transportas sustiprina 
Europos ekonominę ir socialinę veiklą, kad 
transporto sektorius sudaro 4,6% Europos 
Sąjungos BVP, o jame dirba 9,2 mln. 
žmonių, ir kad, taip pat sudarydamas 
galimybes bendrauti individams ir 
bendruomenėms ir sudarydamas tinklą, nuo 
kurio galiausiai priklauso prekių judėjimas 
vidaus rinkoje, šis sektorius yra 
reikšmingas dėl savo potencialo prisidėti 
užtikrinant socialinę sanglaudą, didinant 
užimtumą bei prekybą ir stiprinant turizmo 
sektorių kartu su parama, kurią veiksminga 
transporto sistema gali suteikti mažinant 
anglies dvideginio išmetimą, taršą ir 
grūstis;

1. primena, kad transportas sustiprina 
Europos ekonominę ir socialinę veiklą, kad 
transporto sektorius sudaro 4,6% Europos 
Sąjungos BVP, o jame dirba 9,2 mln. 
žmonių, ir kad, taip pat sudarydamas 
galimybes bendrauti individams ir 
bendruomenėms ir sudarydamas tinklą, nuo 
kurio galiausiai priklauso prekių judėjimas 
bendrojoje rinkoje, šis sektorius yra 
reikšmingas dėl savo potencialo prisidėti 
užtikrinant socialinę sanglaudą, didinant 
užimtumą bei prekybą ir stiprinant turizmo 
sektorių kartu su parama, kurią veiksminga 
transporto sistema gali suteikti mažinant 
nelaimingus atsitikimus, anglies 
dvideginio išmetimą ir priklausomybę nuo 
naftos, taršą ir grūstis, kaip nustatyta ES 
tiksluose ir teisės aktuose;

Or. en

Pakeitimas 2
Inés Ayala Sender

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad transportas sustiprina 
Europos ekonominę ir socialinę veiklą, kad 
transporto sektorius sudaro 4,6% Europos 
Sąjungos BVP, o jame dirba 9,2 mln. 
žmonių, ir kad, taip pat sudarydamas 
galimybes bendrauti individams ir 
bendruomenėms ir sudarydamas tinklą, nuo 
kurio galiausiai priklauso prekių judėjimas 

1. primena, kad transportas sustiprina 
Europos ekonominę ir socialinę veiklą, kad 
transporto sektorius sudaro 4,6% Europos 
Sąjungos BVP, o jame dirba 9,2 mln. 
žmonių, ir kad, taip pat sudarydamas 
galimybes bendrauti individams ir 
bendruomenėms ir sudarydamas tinklą, nuo 
kurio galiausiai priklauso prekių judėjimas 
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vidaus rinkoje, šis sektorius yra 
reikšmingas dėl savo potencialo prisidėti 
užtikrinant socialinę sanglaudą, didinant 
užimtumą bei prekybą ir stiprinant turizmo 
sektorių kartu su parama, kurią veiksminga 
transporto sistema gali suteikti mažinant 
anglies dvideginio išmetimą, taršą ir 
grūstis;

bendrojoje rinkoje, šis sektorius yra 
reikšmingas dėl savo potencialo prisidėti 
užtikrinant socialinę, ekonominę ir 
teritorinę sanglaudą, didinant užimtumą 
bei prekybą ir stiprinant turizmo sektorių 
kartu su parama, kurią veiksminga ir 
patikima transporto sistema gali suteikti 
mažinant anglies dvideginio išmetimą, 
taršą ir grūstis;

Or. es

Pakeitimas 3
Roberts Zīle

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad transportas sustiprina 
Europos ekonominę ir socialinę veiklą, kad 
transporto sektorius sudaro 4,6% Europos 
Sąjungos BVP, o jame dirba 9,2 mln. 
žmonių, ir kad, taip pat sudarydamas 
galimybes bendrauti individams ir 
bendruomenėms ir sudarydamas tinklą, nuo 
kurio galiausiai priklauso prekių judėjimas 
vidaus rinkoje, šis sektorius yra 
reikšmingas dėl savo potencialo prisidėti 
užtikrinant socialinę sanglaudą, didinant 
užimtumą bei prekybą ir stiprinant turizmo 
sektorių kartu su parama, kurią veiksminga 
transporto sistema gali suteikti mažinant 
anglies dvideginio išmetimą, taršą ir 
grūstis;

1. primena, kad transportas sustiprina 
Europos ekonominę ir socialinę veiklą, kad 
transporto sektorius sudaro 4,6% Europos 
Sąjungos BVP, o jame dirba 9,2 mln. 
žmonių, ir kad, taip pat sudarydamas 
galimybes bendrauti individams ir 
bendruomenėms ir sudarydamas tinklą, nuo 
kurio galiausiai priklauso prekių judėjimas 
bendrojoje rinkoje, šis sektorius yra 
reikšmingas dėl savo potencialo prisidėti 
užtikrinant ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, didinant užimtumą 
bei prekybą ir stiprinant turizmo sektorių 
kartu su parama, kurią veiksminga 
transporto sistema gali suteikti mažinant 
anglies dvideginio išmetimą, taršą ir 
grūstis;

Or. en

Pakeitimas 4
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad transportas sustiprina 
Europos ekonominę ir socialinę veiklą, kad 
transporto sektorius sudaro 4,6% Europos 
Sąjungos BVP, o jame dirba 9,2 mln. 
žmonių, ir kad, taip pat sudarydamas 
galimybes bendrauti individams ir 
bendruomenėms ir sudarydamas tinklą, 
nuo kurio galiausiai priklauso prekių 
judėjimas vidaus rinkoje, šis sektorius yra 
reikšmingas dėl savo potencialo prisidėti 
užtikrinant socialinę sanglaudą, didinant 
užimtumą bei prekybą ir stiprinant turizmo 
sektorių kartu su parama, kurią veiksminga 
transporto sistema gali suteikti mažinant 
anglies dvideginio išmetimą, taršą ir 
grūstis;

1. primena, kad transportas sustiprina 
Europos ekonominę ir socialinę veiklą, kad 
transporto sektorius sudaro 4,6% Europos 
Sąjungos BVP, o jame dirba 9,2 mln. 
žmonių, ir kad, taip pat sudarydamas 
galimybes bendrauti individams ir 
bendruomenėms ir sudarydamas tinklą, 
kuris teikia Europos prekybos augimo ir 
bendrosios rinkos sukūrimo galimybes, šis 
sektorius yra reikšmingas dėl savo 
potencialo prisidėti užtikrinant socialinę, 
ekonominę ir teritorinę sanglaudą, ypač 
mažiau pasiekiamuose ar sunkiai 
pasiekiamuose regionuose, mažinant 
atstumus ir skatinant Europos integraciją, 
didinant užimtumą bei prekybą ir stiprinant 
turizmo sektorių kartu su parama, kurią 
veiksminga transporto sistema gali suteikti 
mažinant anglies dvideginio išmetimą, 
taršą ir grūstis;

Or. pt

Pakeitimas 5
Isabelle Durant, Michael Cramer

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. taigi pabrėžia, kad sprendimus dėl 
biudžeto išteklių reikia sieti su 
galimybėmis, kurias teikia šiame 
sektoriuje patiriamų išorinių socialinių ir 
su aplinkos apsauga susijusių sąnaudų 
padarymas vidinėmis sąnaudomis ir šių 
sąnaudų išvengimas ilgesnės trukmės 
laikotarpiu;

Or. en
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Pakeitimas 6
Inés Ayala Sender

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia transporto sektoriaus svarbą 
ES pramonės politikai, tiek transporto 
indėlio kuriant bendrąjį vidaus produktą, 
tiek darbo vietų aspektais. mano, kad, be 
to, Europos Sąjunga pirmauja transporto 
technologijos srityje (aviacijos pramonė, 
greitieji geležinkeliai, išmaniosios 
transporto valdymo sistemos, pažangios 
kontrolės, saugos ir sąveikų sistemos, 
ERMTS, Bendro Europos dangaus oro 
eismo valdymo mokslinių tyrimų 
programa (SESAR), saugi ir tvari 
infrastruktūros inžinerija ir t. t.) ir kad 
todėl ES turėtų sudaryti finansinę 
programą, pagal kurią būtų galima 
išlaikyti ir stiprinti jos pirmaujančias 
pozicijas šiame pramonės sektoriuje.
mano, kad per būsimąjį finansavimo 
laikotarpį ES transporto sektoriui turėtų 
būti suteikta galimybė stiprinti jo 
pirmaujančias pozicijas ekologiškų, 
saugių ir pažangiųjų technologijų, kurios 
prisideda prie tolesnio ekonomikos 
vystymosi ir padeda kurti didesnę 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, srityje;

Or. es

Pakeitimas 7
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad akivaizdu, jog politinių 
išbandymų ir biudžeto išteklių laikotarpiui 
po 2013 m. požiūriu, beveik visi ES priimti 

2. mano, kad akivaizdu, jog politinių 
išbandymų ir biudžeto išteklių laikotarpiui 
po 2013 m. požiūriu, beveik visi ES priimti 
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tikslai, išreikšti Europos 2020 m. 
strategijoje ar kitose struktūrose, priklauso 
nuo veiksmingo, tvaraus ir aplinkai 
priimtino transporto sektoriaus;

tikslai, išreikšti Europos 2020 m. 
strategijoje ar kitose struktūrose, priklauso 
nuo veiksmingo, tvaraus ir aplinkai 
priimtino bei prieinamo transporto 
sektoriaus;

Or. en

Pakeitimas 8
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad strategijos „Europa 2020“ 
tikslas – pasiekti išmanų, tvarų ir visa 
apimantį augimą naudojant žinias ir 
inovacijas, efektyviai naudojant energiją 
ir taip sukuriant ekologišką, tačiau 
konkurencingą ekonomiką ir skatinant 
teritorinę ir socialinę sanglaudą kaip 
įvairius sektorius apimančias gaires, 
tiesiogiai susijusias su parama transporto 
ir turizmo sektoriui;

Or. pt

Pakeitimas 9
Inés Ayala Sender

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai pabrėžia, kad, ypač finansų 
efektyvumo požiūriu, poreikis užtikrinti ES 
biudžeto išlaidų realią pridėtinę vertę 
transporto politikos elementams yra labai 
svarbus; pažymi, kad turėtų būti vengiama 
investicijų ir išlaidų dubliavimo ar 
perkėlimo, kuris geriau būtų vykdomas 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, ir 
kad svarbu nepraleisti galimybės 

3. primygtinai pabrėžia, kad, ypač finansų 
efektyvumo požiūriu, poreikis užtikrinti ES 
biudžeto išlaidų realią pridėtinę vertę 
transporto politikos elementams yra labai 
svarbus; pažymi, kad svarbu nepraleisti 
galimybės palengvinti sąlygas tvariai 
plėtrai, kuriant pridėtinę vertę, kurią gali 
užtikrinti tik išlaidos ES transporto 
politikos srityje, ir išvengti 
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palengvinti sąlygas tvariai plėtrai, kuriant 
pridėtinę vertę, kurią gali užtikrinti tik 
išlaidos ES transporto politikos srityje;

neveiksmingumo;

Or. es

Pakeitimas 10
Roberts Zīle

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai pabrėžia, kad, ypač finansų 
efektyvumo požiūriu, poreikis užtikrinti ES 
biudžeto išlaidų realią pridėtinę vertę 
transporto politikos elementams yra labai 
svarbus; pažymi, kad turėtų būti vengiama 
investicijų ir išlaidų dubliavimo ar 
perkėlimo, kuris geriau būtų vykdomas 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, ir kad 
svarbu nepraleisti galimybės palengvinti 
sąlygas tvariai plėtrai, kuriant pridėtinę 
vertę, kurią gali užtikrinti tik išlaidos ES 
transporto politikos srityje;

3. primygtinai pabrėžia, kad, ypač finansų 
efektyvumo požiūriu, poreikis užtikrinti ES 
biudžeto išlaidų realią pridėtinę vertę 
transporto politikos elementams yra labai 
svarbus; pažymi, kad turėtų būti vengiama 
investicijų ir išlaidų dubliavimo ar 
perkėlimo, kuris geriau būtų vykdomas 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, ir kad 
svarbu nepraleisti galimybės palengvinti 
sąlygas tvariai plėtrai, kuriant pridėtinę 
vertę, kurią gali užtikrinti tik išlaidos ES 
transporto politikos srityje nacionaliniu, 
regioniniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 11
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai pabrėžia, kad, ypač finansų 
efektyvumo požiūriu, poreikis užtikrinti ES 
biudžeto išlaidų realią pridėtinę vertę 
transporto politikos elementams yra labai 
svarbus; pažymi, kad turėtų būti vengiama 
investicijų ir išlaidų dubliavimo ar 
perkėlimo, kuris geriau būtų vykdomas 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, ir kad 

3. primygtinai pabrėžia, kad, ypač finansų 
efektyvumo požiūriu, poreikis užtikrinti ES 
biudžeto išlaidų realią pridėtinę vertę
transporto politikos elementams yra labai 
svarbus, laikantis finansinio subsidiarumo 
principo ir atsižvelgiant į šiuo metu 
valstybėse narėse valstybės finansams 
taikomas griežtas priemones; pažymi, kad 
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svarbu nepraleisti galimybės palengvinti 
sąlygas tvariai plėtrai, kuriant pridėtinę 
vertę, kurią gali užtikrinti tik išlaidos ES 
transporto politikos srityje;

turėtų būti vengiama investicijų ir išlaidų 
dubliavimo ar perkėlimo, kuris geriau būtų 
vykdomas nacionaliniu ir regioniniu 
lygmeniu, ir kad svarbu nepraleisti 
galimybės palengvinti sąlygas tvariai 
plėtrai, kuriant pridėtinę vertę, kurią gali 
užtikrinti tik išlaidos ES transporto 
politikos srityje;

Or. pt

Pakeitimas 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad agentūros atlieka 
pirmaeilį vaidmenį transporto sistemų 
integravimo srityje saugumo, sąveikos ir 
veiklos požiūriu; yra susirūpinęs, kad 
didėja skirtumas tarp agentūrų užduočių 
ir joms skiriamų biudžeto išteklių;

Or. fr

Pakeitimas 13
Anne E. Jensen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria Komisijos nuomonei, kad 
tarpvalstybinė infrastruktūra yra vienas iš 
geriausių pavyzdžių, kai ES gali užtaisyti 
spragas ir pasiekti geresnių rezultatų;
mano, kad tikslinė finansinė parama ES 
lygmeniu gali padėti paspartinti kitus 
svarbius projektus, kurie ilgalaikėje 
perspektyvoje dažnai turi didelį komercinį 
potencialą; pažymi, kad šalys dabar 
pradeda didžiulius, plataus užmojo 

4. pritaria Komisijos nuomonei, kad 
tarpvalstybinė infrastruktūra yra vienas iš 
geriausių pavyzdžių, kai ES gali užtaisyti 
spragas ir pasiekti geresnių rezultatų;
mano, kad tikslinė finansinė parama ES 
lygmeniu gali padėti paspartinti kitus 
svarbius projektus, kurie ilgalaikėje 
perspektyvoje dažnai turi didelį komercinį 
potencialą; pažymi, kad šalys dabar 
pradeda didžiulius, plataus užmojo 
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investicijų į infrastruktūrą projektus, kad 
Siekdama išlaikyti konkurencingumą, 
Europa savo itin svarbiu strateginiu 
interesu laiko veiksmingai veikiančias 
infrastruktūras, siekdama, kad ekonomikos 
augimas būtų ilgalaikis, ir kad tai sudarytų 
sąlygas Europos pagrindinio transporto 
tinklo krovinių ir keleivių srautus perkelti 
į tvarias transporto rūšis; pažymi, kad 
tokia parama turi būti nukreipta į 
pagrindinius prioritetus – pašalinant kliūtis 
strateginėms transeuropinėms 
magistralėms, skatinant jų pratęsimą ir 
statant pasienio ir įvairiarūšio transporto 
jungtis;

investicijų į infrastruktūrą projektus, kad 
siekdama išlaikyti konkurencingumą, 
Europa savo itin svarbiu strateginiu 
interesu laiko veiksmingai veikiančias 
infrastruktūras, siekdama, kad ekonomikos 
augimas būtų ilgalaikis, ir kad tai sudarytų 
sąlygas Europos pagrindinio transporto 
tinklui užtikrinti, kad transporto sektorius 
energiją naudotų efektyviau; pažymi, kad 
tokia parama turi būti nukreipta į 
pagrindinius prioritetus – pašalinant kliūtis 
strateginėms transeuropinėms 
magistralėms, skatinant jų pratęsimą ir 
statant pasienio ir ypač įvairiarūšio 
transporto jungtis;

Or. en

Pakeitimas 14
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria Komisijos nuomonei, kad 
tarpvalstybinė infrastruktūra yra vienas iš 
geriausių pavyzdžių, kai ES gali užtaisyti 
spragas ir pasiekti geresnių rezultatų;
mano, kad tikslinė finansinė parama ES 
lygmeniu gali padėti paspartinti kitus 
svarbius projektus, kurie ilgalaikėje 
perspektyvoje dažnai turi didelį komercinį 
potencialą; pažymi, kad šalys dabar 
pradeda didžiulius, plataus užmojo 
investicijų į infrastruktūrą projektus, kad 
Siekdama išlaikyti konkurencingumą, 
Europa savo itin svarbiu strateginiu 
interesu laiko veiksmingai veikiančias 
infrastruktūras, siekdama, kad ekonomikos 
augimas būtų ilgalaikis, ir kad tai sudarytų 
sąlygas Europos pagrindinio transporto 
tinklo krovinių ir keleivių srautus perkelti į 
tvarias transporto rūšis; pažymi, kad tokia 
parama turi būti nukreipta į pagrindinius 
prioritetus – pašalinant kliūtis strateginėms 

4. pritaria Komisijos nuomonei, kad 
tarpvalstybinė infrastruktūra yra vienas iš 
geriausių pavyzdžių, kai ES gali užtaisyti 
spragas ir pasiekti geresnių rezultatų;
mano, kad tikslinė finansinė parama ES 
lygmeniu gali padėti paspartinti kitus 
svarbius projektus, kurie ilgalaikėje 
perspektyvoje dažnai turi didelį komercinį 
potencialą; pažymi, kad šalys dabar 
pradeda didžiulius, plataus užmojo 
investicijų į infrastruktūrą projektus, kad 
siekdama išlaikyti konkurencingumą, 
Europa savo itin svarbiu strateginiu 
interesu laiko veiksmingai veikiančias 
infrastruktūras, siekdama, kad ekonomikos 
augimas būtų ilgalaikis, ir kad tai sudarytų 
sąlygas Europos pagrindinio transporto 
tinklo krovinių ir keleivių srautus perkelti į 
tvarias ir prieinamas transporto rūšis;
pažymi, kad tokia parama turi būti 
nukreipta į pagrindinius prioritetus –
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transeuropinėms magistralėms, skatinant jų 
pratęsimą ir statant pasienio ir įvairiarūšio 
transporto jungtis;

pašalinant kliūtis strateginėms 
transeuropinėms magistralėms, skatinant jų 
pratęsimą ir statant pasienio ir įvairiarūšio 
transporto jungtis;

Or. en

Pakeitimas 15
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria Komisijos nuomonei, kad 
tarpvalstybinė infrastruktūra yra vienas iš 
geriausių pavyzdžių, kai ES gali užtaisyti 
spragas ir pasiekti geresnių rezultatų;
mano, kad tikslinė finansinė parama ES 
lygmeniu gali padėti paspartinti kitus 
svarbius projektus, kurie ilgalaikėje 
perspektyvoje dažnai turi didelį komercinį 
potencialą; pažymi, kad šalys dabar 
pradeda didžiulius, plataus užmojo 
investicijų į infrastruktūrą projektus, kad 
Siekdama išlaikyti konkurencingumą, 
Europa savo itin svarbiu strateginiu 
interesu laiko veiksmingai veikiančias 
infrastruktūras, siekdama, kad 
ekonomikos augimas būtų ilgalaikis, ir kad 
tai sudarytų sąlygas Europos pagrindinio 
transporto tinklo krovinių ir keleivių 
srautus perkelti į tvarias transporto rūšis;
pažymi, kad tokia parama turi būti 
nukreipta į pagrindinius prioritetus –
pašalinant kliūtis strateginėms 
transeuropinėms magistralėms, skatinant jų 
pratęsimą ir statant pasienio ir įvairiarūšio 
transporto jungtis;

4. pritaria Komisijos nuomonei, kad 
tarpvalstybinė infrastruktūra yra vienas iš 
geriausių pavyzdžių, kai ES gali užtaisyti 
spragas ir pasiekti geresnių rezultatų;
mano, kad tikslinė finansinė parama ES 
lygmeniu gali padėti paspartinti kitus 
svarbius projektus, kurie ilgalaikėje 
perspektyvoje dažnai turi didelį komercinį 
potencialą; pažymi, kad šalys dabar 
pradeda didžiulius, plataus užmojo 
investicijų į infrastruktūrą projektus, kad 
Europos konkurencingumo išlaikymas 
turi būti grindžiamas parama 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms,
stiprinant itin svarbų veiksmingai 
veikiančių infrastruktūrų strateginį 
interesą, siekiant, kad ekonomikos 
augimas būtų ilgalaikis, ir kad tai sudarytų 
sąlygas Europos pagrindinio transporto 
tinklo krovinių ir keleivių srautus perkelti į 
tvarias transporto rūšis ir oro bei kelių 
transporto pakaitalus; pažymi, kad tokia 
parama turi būti nukreipta į pagrindinius 
prioritetus – pašalinant kliūtis strateginėms 
transeuropinėms magistralėms, skatinant jų 
pratęsimą ir statant pasienio ir įvairiarūšio 
transporto jungtis;

Or. pt
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Pakeitimas 16
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
apsvarstyti galimybę parengti integruotą 
ES politiką, skiriamą vidaus vandens 
keliams, turint omenyje laivų transporto 
naudą Europos integruotam upių ir 
kanalų tinklui ir tai, kad ES turi daugiau 
kaip 37 000 vandens kelių, jungiančių 
šimtus miestų ir pramonės regionų, taip 
pat kad iš 27 valstybių narių 20 turi 
vidaus vandens kelius, ir šiems veiksmams 
skirti tinkamą paramą iš ES ir valstybių 
narių biudžetų;

Or. ro

Pakeitimas 17
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
ekologijos požiūriu veiksmingo transporto 
potencialą kurti naujas darbo vietas ir 
taikant ES politiką ir finansines 
priemones, reikia plėtoti elektriniams 
automobiliams ir jų integracijai į visos 
Europos išmanųjį energetikos tinklą 
reikalingą infrastruktūrą, kuriai veikiant 
taip pat būtų galima naudoti vietoje iš 
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių 
pagamintą energiją;

Or. ro
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Pakeitimas 18
Anne E. Jensen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia ypatingą dėmesį į 
Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
pridėtinę vertę, kurio visi prioritetiniai 
projektai yra tarptautiniai ir kurių pridėtinė 
vertė yra ypač akivaizdi tarpvalstybinių 
atkarpų projektuose ir sverto poveikiui, 
kurį ES investicijos daro skatindamos 
privatų ir viešąjį strateginių projektų 
finansavimą;

5. atkreipia ypatingą dėmesį į 
Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
pridėtinę vertę, kurio visi prioritetiniai 
projektai yra tarptautiniai ir kurių pridėtinė 
vertė yra ypač akivaizdi tarpvalstybinėse 
projektų atkarpose, investicijų į atokius 
regionus srityje ir sverto poveikiui, kurį ES 
investicijos daro skatindamos privatų ir 
viešąjį strateginių projektų finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 19
Roberts Zīle

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia ypatingą dėmesį į 
Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
pridėtinę vertę, kurio visi prioritetiniai 
projektai yra tarptautiniai ir kurių pridėtinė 
vertė yra ypač akivaizdi tarpvalstybinių 
atkarpų projektuose ir sverto poveikiui, 
kurį ES investicijos daro skatindamos 
privatų ir viešąjį strateginių projektų 
finansavimą;

5. atkreipia ypatingą dėmesį į 
Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
pridėtinę vertę, kurio visi prioritetiniai 
projektai yra tarptautiniai ir kurių pridėtinė 
vertė yra ypač akivaizdi vystant 
veiksmingą, daugiarūšį ir visa apimantį 
ES transporto tinklą bei sprendžiant 
įvairių ES vietų prasto pasiekiamumo bei 
silpnos sąveikos problemą, 
tarpvalstybinėse projektų atkarpose ir 
sverto poveikiui, kurį ES investicijos daro 
skatindamos privatų ir viešąjį strateginių 
projektų finansavimą;

Or. en
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Pakeitimas 20
Dominique Riquet, Michel Dantin

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad su 1996–2020 m. TEN-
T projektais susiję poreikiai vertinami 
900 mlrd. EUR, iš kurių 500 mlrd. EUR 
vis dar turi būti finansuojami, be to, 
30 dabartinių prioritetinių TEN-T 
projektų poreikiai vertinami 395 mlrd. 
EUR, iš kurių vis dar reikia finansuoti 
270 mlrd. EUR;

Or. fr

Pakeitimas 21
Isabelle Durant, Michael Cramer

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. daug ES biudžeto ir valstybių narių 
biudžetų lėšų galima sutaupyti 
perskirstant lėšas ir, užuot jas skyrus 
infrastruktūros triukšmo mažinimo 
priemonėms (pvz., nuo garso apsaugantys 
skydai), skirti jas automobiliams 
modifikuoti pritaikant mažai triukšmo 
skleidžiančias technologijas, pvz., 
krovininių vagonų kompozicinių stabdžių 
trinkelės, nes šioje srityje investavus 
apytiksliai 2 mlrd. eurų būtų galima 
sutaupyti apie 70 proc. pradinių 
investicijų į infrastruktūrą sąnaudų.
Panašiai lėšų sutaupoma ir galima 
sutaupyti investuojant į Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistemas 
(ERTMS), tiek į infrastruktūrą, tiek į 
riedmenis, ir tuo pačiu padidinti 
geležinkelio saugą bei esamos geležinkelio 
infrastruktūros pajėgumų naudojimo 
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veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 22
Michel Dantin

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad esama struktūrinių ir 
sanglaudos fondų investicijų, numatytų 
įvairioms transporto rūšims (41 mlrd. 
EUR kelių infrastruktūrai, palyginti su 
23,6 mlrd. EUR geležinkeliui ir 0,6 mlrd. 
EUR vidaus vandens keliams) 
neatitikimo, kuris nepalankus kuriant 
tvarų įvairiarūšį Europos transportą;
turėdamas tai omenyje, tikisi, kad 
geležinkelio projektams skiriamas 
Europos finansavimas taps prioritetu ir 
kad jis bus sustiprintas tose vietose, kur 
kelių infrastruktūra jau pakankamai 
išvystyta;

Or. fr

Pakeitimas 23
Gesine Meissner

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. primena, kad du pagrindiniai TEN-T 
finansuotojai yra valstybės narės ir 
Europos Sąjunga, pastaroji finansuoja per 
TEN-T biudžetą bei iš Sanglaudos ir 
struktūrinių fondų, kuris dabartiniu 
biudžeto laikotarpiu (2007–2013) dengia 
15 % investicijų, reikalingų siekiant 
užbaigti darbus, kurie turėjo būti įvykti per 
šį laikotarpį, ir primena kad, kadangi 

7. primena, kad du pagrindiniai TEN-T 
finansuotojai yra valstybės narės, regionai
ir Europos Sąjunga, pastaroji finansuoja 
per TEN-T biudžetą bei iš Sanglaudos ir 
struktūrinių fondų, kuris dabartiniu 
biudžeto laikotarpiu (2007–2013) dengia 
15 % investicijų, reikalingų siekiant 
užbaigti darbus, kurie turėjo būti įvykdyti
per šį laikotarpį, ir primena kad, kadangi 
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didelių infrastruktūros projektų sąnaudos 
yra linkusios išaugti, bendras biudžetas 
skirtas transporto investicijoms 
daugiametėje finansinėje programoje 
(DFP) po 2014 m. bus itin svarbus TEN-T 
įgyvendinimui;

didelių infrastruktūros projektų sąnaudos 
yra linkusios išaugti, bendras biudžetas 
skirtas transporto investicijoms 
daugiametėje finansinėje programoje 
(DFP) po 2014 m. bus itin svarbus TEN-T 
įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 24
Dominique Riquet

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. taigi ragina padidinti bendras lėšas 
transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) skiriant sanglaudos finansavimą 
transporto projektams (šiuo metu 23,7 % 
sanglaudos lėšų) ir iš šio finansavimo 
numatyti sumą pagrindiniam TEN-T 
tinklui, taip padidinant ES pridėtinę vertę, 
ir kad TEN-T finansavimas būtų
priklausomas nuo nacionalinio pagrindinio 
TEN-T tinklo finansavimo koncentracijos;

9. taigi ragina padidinti bendras lėšas 
transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) ypatingą dėmesį skiriant 
geležinkelio projektams ir skiriant 
sanglaudos finansavimą transporto 
projektams (šiuo metu 23,7 % sanglaudos 
lėšų) ir iš šio finansavimo numatyti sumą 
pagrindiniam TEN-T tinklui, taip 
padidinant ES pridėtinę vertę, ir ragina 
užtikrinti, kad TEN-T finansavimas būtų 
priklausomas nuo nacionalinio pagrindinio 
TEN-T tinklo finansavimo koncentracijos;

Or. fr

Pakeitimas 25
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. taigi ragina padidinti bendras lėšas 
transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) skiriant sanglaudos finansavimą 
transporto projektams (šiuo metu 23,7 % 
sanglaudos lėšų) ir iš šio finansavimo 
numatyti sumą pagrindiniam TEN-T 

9. taigi ragina toliau teikti bendras lėšas 
transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) skiriant sanglaudos finansavimą 
transporto projektams (šiuo metu 23,7 % 
sanglaudos lėšų) ir iš šio finansavimo 
numatyti sumą pagrindiniam TEN-T 
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tinklui, taip padidinant ES pridėtinę vertę, 
ir kad TEN-T finansavimas būtų 
priklausomas nuo nacionalinio pagrindinio 
TEN-T tinklo finansavimo koncentracijos;

tinklui, taip padidinant ES pridėtinę vertę, 
ir ragina užtikrinti, kad TEN-T 
finansavimas būtų priklausomas nuo 
nacionalinio pagrindinio TEN-T tinklo 
finansavimo koncentracijos;

Or. de

Pakeitimas 26
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. taigi ragina padidinti bendras lėšas
transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) skiriant sanglaudos finansavimą 
transporto projektams (šiuo metu 23,7 % 
sanglaudos lėšų) ir iš šio finansavimo
numatyti sumą pagrindiniam TEN-T 
tinklui, taip padidinant ES pridėtinę vertę,
ir kad TEN-T finansavimas būtų 
priklausomas nuo nacionalinio pagrindinio 
TEN-T tinklo finansavimo koncentracijos;

9. taigi ragina geriau koordinuoti 
transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) skiriamas lėšas ir sanglaudos 
finansavimą transporto projektams (šiuo 
metu 23,7 % sanglaudos lėšų) ir užtikrinti, 
kad šios sumos skyrimas iš sanglaudos 
fondo priklausytų nuo Europos transporto 
politikos principų laikymosi ir kad TEN-T 
finansavimas būtų priklausomas nuo 
nacionalinio pagrindinio TEN-T tinklo 
finansavimo koncentracijos;

Or. en

Pakeitimas 27
Olga Sehnalová

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. taigi ragina padidinti bendras lėšas 
transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) skiriant sanglaudos finansavimą 
transporto projektams (šiuo metu 23,7 % 
sanglaudos lėšų) ir iš šio finansavimo 
numatyti sumą pagrindiniam TEN-T 
tinklui, taip padidinant ES pridėtinę vertę, 
ir kad TEN-T finansavimas būtų 

9. taigi ragina padidinti bendras lėšas 
transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) skiriant sanglaudos finansavimą 
transporto projektams (šiuo metu 23,7 % 
sanglaudos lėšų) ir iš šio finansavimo 
numatyti sumą pagrindiniam TEN-T 
tinklui, taip padidinant ES pridėtinę vertę, 
ir kad TEN-T finansavimas būtų 
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priklausomas nuo nacionalinio pagrindinio 
TEN-T tinklo finansavimo koncentracijos;

priklausomas nuo nacionalinio pagrindinio 
TEN-T tinklo finansavimo koncentracijos 
ir nuo jam taikomų Direktyvoje 
2008/96/EB numatytų priemonių;

Or. cs

Pakeitimas 28
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. taigi ragina padidinti bendras lėšas 
transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) skiriant sanglaudos finansavimą 
transporto projektams (šiuo metu 23,7 % 
sanglaudos lėšų) ir iš šio finansavimo 
numatyti sumą pagrindiniam TEN-T 
tinklui, taip padidinant ES pridėtinę vertę, 
ir kad TEN-T finansavimas būtų 
priklausomas nuo nacionalinio pagrindinio 
TEN-T tinklo finansavimo koncentracijos;

9. taigi ragina padidinti bendras lėšas 
transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) skiriant sanglaudos finansavimą 
transporto projektams (šiuo metu 23,7 % 
sanglaudos lėšų) ir iš šio finansavimo 
numatyti sumą pagrindiniams ir visa 
apimantiems TEN-T tinklams, taip 
padidinant ES pridėtinę vertę, ir kad TEN-
T finansavimas būtų priklausomas nuo 
nacionalinio pagrindinio TEN-T tinklo ir 
visa apimančių tinklų finansavimo 
koncentracijos;

Or. en

Pakeitimas 29
Michel Dantin

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. taigi ragina padidinti bendras lėšas 
transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) skiriant sanglaudos finansavimą 
transporto projektams (šiuo metu 23,7 % 
sanglaudos lėšų) ir iš šio finansavimo 
numatyti sumą pagrindiniam TEN-T 
tinklui, taip padidinant ES pridėtinę vertę, 
ir kad TEN-T finansavimas būtų 

9. taigi ragina padidinti bendras lėšas 
transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) skiriant sanglaudos finansavimą 
tarpvalstybiniams ir (arba) įvairiarūšio 
transporto projektams (šiuo metu 23,7 % 
sanglaudos lėšų) ir iš šio finansavimo 
numatyti sumą pagrindiniam TEN-T 
tinklui, taip padidinant ES pridėtinę vertę, 
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priklausomas nuo nacionalinio pagrindinio 
TEN-T tinklo finansavimo koncentracijos;

ir kad TEN-T finansavimas būtų
priklausomas nuo nacionalinio pagrindinio 
TEN-T tinklo finansavimo koncentracijos;

Or. fr

Pakeitimas 30
Roberts Zīle

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. taigi ragina padidinti bendras lėšas 
transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) skiriant sanglaudos finansavimą
transporto projektams (šiuo metu 23,7 % 
sanglaudos lėšų) ir iš šio finansavimo 
numatyti sumą pagrindiniam TEN-T 
tinklui, taip padidinant ES pridėtinę vertę, 
ir kad TEN-T finansavimas būtų 
priklausomas nuo nacionalinio 
pagrindinio TEN-T tinklo finansavimo 
koncentracijos;

9. taigi ragina padidinti bendras lėšas 
transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) ir pagerinti ES ir valstybių narių 
veiksmų koordinavimą bei suderinti 
peržiūrėtas TEN-T gaires ir ES 
sanglaudos politikos strategines gaires, 
siekiant užtikrinti finansavimo prioritetų 
nuoseklumą ES ir nacionaliniu 
lygmenimis, visapusiškai laikantis gairių, 
ir taip geriau panaudoti turimus 
finansavimo išteklius bei padidinti 
įgyvendinamų ES tikslų pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 31
Dominique Riquet, Michel Dantin

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. ragina parengti kitas TEN-T 
finansavimo priemones, ypač skiriant 
nuosavus išteklius, gautus iš transporto 
veiklos (priskyrimas), naudojant 
specialias EIB priemones ir tobulinant 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
sistemas kartu teikiant paramą tokioms 
sistemoms rengti;
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Or. fr

Pakeitimas 32
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pajamos, gaunamos vidinėmis 
padarius išorės sąnaudas, ypač turėtų būti 
skiriamos judumui ir taip turėtų būti 
sudaromos palankesnės sąlygos viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystei, be kita 
ko, vykdant transporto projektus;

Or. en

Pakeitimas 33
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad pagal sanglaudos 
politiką transporto projektams skiriamas 
finansavimas turėtų būti tęsiamas pagal 
naują finansinę programą ir kad valstybės 
narės turėtų aiškiai įsipareigoti kartu 
finansuoti ir vykdyti šiuos transporto 
projektus; reikėtų pabrėžti, kad 
sanglaudos politika tebeturi lemiamą 
svarbą toms šalims, kurios siekia atitikti 
konvergencijos kriterijus, ir kad 
transporto projektų įgyvendinimo šiose 
šalyse sėkmė labai priklauso nuo 
galimybės panaudoti sanglaudos fondo 
lėšas;

Or. en
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Pakeitimas 34
Isabelle Durant, Michael Cramer

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pažymi, kad iš TEN-T biudžeto 2007–
2013 m. laikotarpiui lieka nepaskirstyta tik 
pusė procento, bet primygtinai reikalauja, 
kad finansavimas, kurį ES yra 
įsipareigojusi skirti, nebūtų skirtas tiems 
projektams, kurie nėra vykdomi, nes iki 
2015 m. negaus reikalingo finansavimo iš 
nacionalinių biudžetų;

10. pažymi, kad iš TEN-T biudžeto 2007–
2013 m. laikotarpiui lieka nepaskirstyta tik 
pusė procento, bet primygtinai reikalauja, 
kad finansavimas, kurį ES yra 
įsipareigojusi skirti, nebūtų skirtas tiems 
projektams, kurie nėra vykdomi, nes iki 
2015 m. negaus reikalingo finansavimo iš 
nacionalinių biudžetų; pabrėžia, kad 
transporto projektų finansavimas visų 
pirma turėtų būti skiriamas esamai 
geležinkelio infrastruktūrai gerinti, 
investuojant mažesnes biudžeto sumas, 
kurios teiktų trumpalaikę ar vidutinės 
trukmės naudą;

Or. en

Pakeitimas 35
Anne E. Jensen

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. primena, kad „Marco Polo“ 
programai skirtų išteklių įsisavinimo lygis 
mažesnis negu buvo tikėtasi; taigi 
pabrėžia, kad būtina atidžiai įvertinti 
poreikius;

Or. en

Pakeitimas 36
Anne E. Jensen

Nuomonės projektas
11 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11b. pabrėžia, kad ši programa turėtų būti 
mažiau skiriama veiklos vykdytojams, o 
daugiau skiriama energijos naudojimo 
efektyvumo sprendimams rasti ir kad šiai 
veiklai reikalingos investicijos į viso jūrų 
transporto infrastruktūrą ir plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 37
Anne E. Jensen

Nuomonės projektas
11 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11c. rekomenduoja ištirti galimybę kaip 
„Marco Polo“ programos priemonę įvesti 
paskolų garantijas;

Or. en

Pakeitimas 38
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. pabrėžia, kad „Galileo“ yra didelės 
strateginės svarbos Europos Sąjungos 
projektas, ypač atsižvelgiant į 
įsipareigojimą investuoti į panašias 
sistemas iš nacionalinių karinių biudžetų, 
kurį išreiškė tokios šalys kaip Kinija, Indija 
ir Rusija, ir kad scenarijus, pagal kurį 
Europos verslas negalėtų pasinaudoti 
gausiomis ekonominėmis, 
aplinkosauginėmis, inovacijų, mokslinių 
tyrimų ir užimtumo galimybėmis, kurias 
galėtų suteikti Europa, turinti savo 

13. pabrėžia, kad „Galileo“ yra didelės 
strateginės svarbos Europos Sąjungos 
projektas, ypač atsižvelgiant į 
įsipareigojimą investuoti į panašias 
sistemas iš nacionalinių karinių biudžetų, 
kurį išreiškė tokios šalys kaip Kinija, Indija 
ir Rusija, ir kad scenarijus, pagal kurį 
Europos verslas negalėtų pasinaudoti 
gausiomis ekonominėmis, 
aplinkosauginėmis, inovacijų, mokslinių 
tyrimų ir užimtumo galimybėmis, kurias 
galėtų suteikti Europa, turinti savo 
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palydovinės navigacijos sistemą, nėra 
pageidaujamas; be to, mano, kad jei 
paslauga būtų apribota arba išjungta,
galimas verslo, bankų, transporto, 
aviacijos, ryšių ir t. t., paminint tik nedaug 
sričių, sutrikdymas kainuotų labai brangai 
(pvz., kalbant apie verslo pajamas, kelių 
eismo saugumą ir t. t.); primena, kad 
biudžeto valdymo institucija tai pripažino, 
kai padidino dabartinės finansinės 
perspektyvos 1a išlaidų kategorijos ribas, 
kad „Galileo“ programai būtų skiriamas 
tęstinis finansavimas;

palydovinės navigacijos sistemą, nėra 
pageidaujamas; be to, mano, kad jei 
paslauga būtų išjungta, galimas verslo, 
bankų, transporto, aviacijos, ryšių ir t. t., 
paminint tik nedaug sričių, sutrikdymas 
kainuotų labai brangiai (pvz., kalbant apie 
verslo pajamas, kelių eismo saugumą ir 
t. t.) ir galėtų sukelti daug problemų;
primena, kad biudžeto valdymo institucija 
tai pripažino, kai padidino dabartinės 
finansinės perspektyvos 1a išlaidų 
kategorijos ribas, kad „Galileo“ programai 
būtų skiriamas tęstinis finansavimas;

Or. de

Pakeitimas 39
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
apsvarstyti galimybę žymiai padidinti 
Europos pasaulinės navigacijos palydovų 
sistemos (GNSS) taikomosios programos 
moksliniams tyrimams skiriamą 
finansavimą siekiant Europos pramonei, 
MVĮ ir visiems suinteresuotiesiems 
subjektams suteikti galimybę padidinti jų 
prisitaikymo lygį GNSS pasaulio rinkoje 
ir užtikrinti ES nepriklausomybę 
sektoriuje, nuo kurio priklauso daugiau 
kaip 6 proc. viso ES BVP;

Or. en

Pakeitimas 40
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
13 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

13b. ragina Europos Komisiją, Europos 
Tarybą ir Europos Sąjungos valstybes 
nares imtis veiksmų ir, neįskaitant 
valstybių narių dedamų nacionalinių 
pastangų, mažiausiai iki 100 mln. EUR 
per metus padidinti ES GNSS 
taikomosioms programoms ir mokslinių 
tyrimų ir plėtros programos vartotojų 
segmentui skiriamą finansavimą; be to, 
ES moksliniams tyrimams ir plėtrai pagal 
8-ąją pagrindų programą skiriamas 
finansavimas turėtų būti gerokai 
padidintas siekiant Europos su GNSS 
susijusiai pramonei suteikti galimybes 
būti konkurencingai ir tokia išlikti;

Or. en

Pakeitimas 41
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Nuomonės projektas
14 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

14b. pažymi, kad paspartintas Bendro 
Europos dangaus projekto įgyvendinimas 
ir, konkrečiau kalbant, jo technologinio 
elemento, t. y. Bendro Europos dangaus 
oro eismo valdymo mokslinių tyrimų 
programos (SESAR), diegimas, kuriuos 
planuojama pradėti nuo 2014 m., yra 
nurodyti kaip pagrindiniai prioritetai 
ketinant Europoje sukurti veiksmingą ir 
tvarią oro transporto sistemą; projektas 
SESAR padės 50 proc. sumažinti oro 
eismo valdymo sąnaudas, 10 kartų 
pagerinti saugos duomenis ir 10 proc. 
sumažinti kiekvieno skrydžio poveikį 
aplinkai;

Or. en
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Pakeitimas 42
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. pabrėžia kad, atsižvelgiant į tokių 
projektų kaip „Galileo“ ilgą įgyvendinimo 
laiką ir šiam projektui jau asignuotų 
kapitalo investicijų lygį, finansinio 
planavimo nuoseklumas ir vykdymas 
laikantis finansų planavimo laikotarpių yra
labai svarbus siekiant užtikrinti jo 
sėkmingą įgyvendinimą ir pelną, kurį iš jo
galima gauti;

15. pabrėžia kad, atsižvelgiant į tokių 
projektų kaip „Galileo“ ar „Bendras 
Europos dangus“ ir jo technologinio 
elemento SESAR, ilgą įgyvendinimo laiką 
ir šiems projektams jau asignuotų kapitalo 
investicijų lygį, finansinio planavimo 
nuoseklumas ir vykdymas laikantis finansų 
planavimo laikotarpių yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti jų sėkmingą 
įgyvendinimą ir pelną, kurį iš jų galima 
gauti;

Or. en

Pakeitimas 43
Inés Ayala Sender

Nuomonės projektas
15 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15a. ERMTS
pažymi projekto ERMTS svarbą siekiant 
užtikrinti geležinkelio sąveiką ir tikrą 
perėjimą prie kitų rūšių transporto; mano, 
kad ERMTS, kaip ir daugelio kitų 
transporto infrastruktūros projektų, plėtra 
jau kurį laiką padarinių viešojo sektoriaus 
investicijų apimties ir proporcijų požiūriu 
kenčia nuo ekonomikos nuosmukio;
pripažįsta šio projekto europinį mastą ir 
pridėtinę vertę, taigi ragina ateinančiais 
metais ERMTS, ypač jo tarpvalstybines 
sritis, padaryti ES biudžeto prioritetu;

Or. es
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Pakeitimas 44
Inés Ayala Sender

Nuomonės projektas
15 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15b. SESAR
mano, kad programa SESAR turi 
lemiamą svarbą užbaigiant projektą 
„Bendras Europos dangus“ ir valdant 
pajėgumų padidėjimą, mažinant oro 
transporto poveikį aplinkai ir mažinant 
sąnaudas šiame sektoriuje; mano, kad 
siekiant užbaigti projektą „Bendras 
Europos dangus“ reikia prisiimti 
pakankamus finansinius su šiuo 
sektoriumi susijusius įsipareigojimus;

Or. es

Pakeitimas 45
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. primena turizmo svarbą Europos 
ekonomikai, Europos gamtos ir kultūros 
paveldui bei konkrečioms šalims ir 
regionams, kur jis yra ekonominis ir 
socialinis ramstis; atkreipia dėmesį į naujų 
nuostatų dėl turizmo, kurios dabar yra 
įtrauktos į Lisabonos sutartį ir pirmą kartą 
Parlamentui suteikia teisėkūros įgaliojimus 
turizmo srityje, svarbą; pakartoja savo 
susirūpinimą dėl to, kad nebuvo numatyta 
biudžeto eilutė, kuria būtų numatoma 
pagalba turizmo plėtrai, siekiant atspindėti 
šį naują iššūkį, ir reikalauja, kad ateityje 
turizmui būtų skiriama pakankama ES 
parama naudojant šiam tikslui numatytą 
biudžeto eilutę, skirtą tvariam ekonomikos 
vystymuisi, pramoniniam paveldui, gamtos 

16. primena turizmo svarbą Europos 
ekonomikai, Europos gamtos ir kultūros 
paveldui bei konkrečioms šalims ir 
regionams, kur jis yra ekonominis ir 
socialinis ramstis; atkreipia dėmesį į naujų 
nuostatų dėl turizmo, kurios dabar yra 
įtrauktos į Lisabonos sutartį ir pirmą kartą 
Parlamentui suteikia teisėkūros įgaliojimus 
turizmo srityje, svarbą; pakartoja savo 
susirūpinimą dėl to, kad nebuvo numatyta 
biudžeto eilutė, kuria būtų numatoma 
pagalba turizmo plėtrai, siekiant atspindėti 
šį naują iššūkį, ir reikalauja, kad ateityje 
turizmui būtų skiriama pakankama ES 
parama naudojant šiam tikslui numatytą 
biudžeto eilutę, skirtą tvariam ekonomikos 
vystymuisi, pramoniniam paveldui, gamtos 
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ir kultūros paveldo apsaugai, prireikus, 
remiamiems iš struktūrinių ir kitų fondų.

ir kultūros paveldo apsaugai, prireikus, 
remiamiems iš struktūrinių ir kitų fondų;
taip pat pabrėžia, kad vis dėlto turizmas 
gali daryti neigiamą poveikį aplinkai ir 
todėl ragina skirti išteklius visų pirma 
tiems projektams, kurie skiriami tvariam 
ir aplinkai palankiam turizmui.

Or. de

Pakeitimas 46
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. primena turizmo svarbą Europos 
ekonomikai, Europos gamtos ir kultūros 
paveldui bei konkrečioms šalims ir 
regionams, kur jis yra ekonominis ir 
socialinis ramstis; atkreipia dėmesį į naujų 
nuostatų dėl turizmo, kurios dabar yra 
įtrauktos į Lisabonos sutartį ir pirmą kartą 
Parlamentui suteikia teisėkūros įgaliojimus 
turizmo srityje, svarbą; pakartoja savo 
susirūpinimą dėl to, kad nebuvo numatyta 
biudžeto eilutė, kuria būtų numatoma 
pagalba turizmo plėtrai, siekiant atspindėti 
šį naują iššūkį, ir reikalauja, kad ateityje 
turizmui būtų skiriama pakankama ES 
parama naudojant šiam tikslui numatytą 
biudžeto eilutę, skirtą tvariam ekonomikos 
vystymuisi, pramoniniam paveldui, gamtos 
ir kultūros paveldo apsaugai, prireikus, 
remiamiems iš struktūrinių ir kitų fondų.

16. primena turizmo svarbą Europos 
ekonomikai, Europos gamtos ir kultūros 
paveldui bei konkrečioms šalims ir 
regionams, kur jis yra ekonominis ir 
socialinis ramstis; atkreipia dėmesį į naujų 
nuostatų dėl turizmo, kurios dabar yra 
įtrauktos į Lisabonos sutartį ir pirmą kartą 
Parlamentui suteikia teisėkūros įgaliojimus 
turizmo srityje, svarbą ir į poreikį vykdyti 
šiuos įgaliojimus siekiant, kad šis 
sektorius būtų konkurencingesnis;
pakartoja savo susirūpinimą dėl to, kad 
nebuvo numatyta biudžeto eilutė, kuria 
būtų numatoma pagalba turizmo plėtrai, 
siekiant atspindėti šį naują iššūkį, ir 
reikalauja, kad ateityje turizmui būtų 
skiriama pakankama ES parama naudojant 
šiam tikslui numatytą biudžeto eilutę, 
skirtą tvariam ekonomikos vystymuisi, 
pramoniniam paveldui, gamtos ir kultūros 
paveldo apsaugai, prireikus, remiamiems iš 
struktūrinių ir kitų fondų.

Or. pt
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Pakeitimas 47
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Nuomonės projektas
16 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16a. ragina rengti naujas finansavimo 
priemones, tiek persvarstant Europos 
investicijų banko politiką siekiant skirti 
daugiau paskolų inovaciniams transporto 
projektams, tiek naudojant įplaukas, 
gaunamas iš sunkvežimiams taikomų 
mokesčių ir iš aviacijos sektoriuje 
parduodamų CO2 emisijų leidimų, 
siekiant finansuoti naujus projektus, 
kurių tikslas – sumažinti šių transporto 
rūšių poveikį aplinkai.  

Or. fr

Pakeitimas 48
Gesine Meissner, Corinne Lepage

Nuomonės projektas
16 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16b. mano, kad integruota jūrų politika 
turi būti vykdoma ir naudojama siekiant 
kovoti su sunkumais, su kuriais susiduria 
pakrančių zonos ir jūrų baseinai, ir pagal 
strategiją „Europa 2020“ remti jūrų 
sektoriaus augimą; pabrėžia, kad šiai 
politikai turi būti skiriamos tinkamos 
biudžeto priemonės, viena vertus 
naudojant esamas priemones, pvz., 
struktūrinius fondus, bet kita vertus ir 
naudojant specialias priemones, kurios iš 
tikrųjų atlieka integravimo funkciją 
tokiose srityse, kaip žemės ir jūros 
sujungimas, žmogiškųjų išteklių plėtra ir 
parama atokiausių regionų vystymui;

Or. en
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