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Pakeitimas 1
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad transeuropinio transporto 
tinklo (TEN–T) programos tikslai – tai taip 
pat prieinamumo didinimas, regionų 
ekonomikos stiprinimas ir sanglaudos 
siekis, kurie visiškai suderinami su 
veiksmingo judumo poreikiu, gebėjimu 
spręsti klimato kaitos problemas ir bendrais 
vidaus rinkos tikslais;

1. primena, kad transeuropinio transporto 
tinklo (TEN–T) programos tikslai – tai taip 
pat prieinamumo didinimas, regionų ir 
vietos ekonomikos stiprinimas ir 
sanglaudos siekis, kurie visiškai 
suderinami su veiksmingo judumo 
poreikiu, gebėjimu spręsti klimato kaitos 
problemas ir bendrais vidaus rinkos 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 2
Ville Itälä

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad apie 23,7 proc. (82 mlrd. 
eurų) Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšų 
2007–2013 m. numatyta skirti transportui, 
tačiau tik pusė šių lėšų bus panaudota 
TEN–T projektams finansuoti (17 mlrd. 
eurų TEN–T prioritetiniam tinklui ir 
27,2 mlrd. eurų – bendram tinklui 
finansuoti), kitą šių lėšų dalį planuojama 
investuoti į nacionalinius, regioninius ir 
vietos projektus, kurie nenurodyti TEN–T 
planuose;

2. primena, kad Sanglaudos ir struktūrinių 
fondų lėšos turi būti paskirstytos siekiant 
teikti geresnę paramą TEN–T projektams; 
paskirstant lėšas taip pat reikia atsižvelgti 
į nacionalinius, regioninius ir vietos 
projektus, kurie nenurodyti TEN–T 
planuose;

Or. fi
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Pakeitimas 3
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena planuotų investicijų į skirtingų 
rūšių transportą pusiausvyros trūkumą
(kelių infrastruktūrai skiriama 
41 mlrd. eurų, palyginti su geležinkelio 
transportui numatytais 23,6 mlrd. eurų ir 
vidaus vandens kelių transportui 
numatytais 0,6 mlrd. eurų) – tai nesudarys 
reikiamų sąlygų siekiant pakeisti transporto 
rūšis, kad būtų sumažintas į aplinką 
išmetamas CO2 kiekis, arba siekiant 
užtikrinti teisingą ir veiksmingą atskirų 
transporto rūšių ir jų derinių naudojimą;

3. primena planuotų investicijų į skirtingų 
rūšių transportą paskirstymą (kelių 
infrastruktūrai skiriama 41 mlrd. eurų, 
palyginti su geležinkelio transportui 
numatytais 23,6 mlrd. eurų ir vidaus 
vandens kelių transportui numatytais 
0,6 mlrd. eurų) – tai mažai prisidės prie 
reikiamų sąlygų siekiant pakeisti transporto 
rūšis sudarymo, kad būtų sumažintas į 
aplinką išmetamas CO2 kiekis, ir siekiant 
užtikrinti teisingą ir veiksmingą atskirų 
transporto rūšių ir jų derinių naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 4
Michel Dantin, Dominique Riquet

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena planuotų investicijų į skirtingų 
rūšių transportą pusiausvyros trūkumą
(kelių infrastruktūrai skiriama 
41 mlrd. eurų, palyginti su geležinkelio 
transportui numatytais 23,6 mlrd. eurų ir 
vidaus vandens kelių transportui
numatytais 0,6 mlrd. eurų) – tai nesudarys 
reikiamų sąlygų siekiant pakeisti 
transporto rūšis, kad būtų sumažintas į 
aplinką išmetamas CO2 kiekis, arba 
siekiant užtikrinti teisingą ir veiksmingą 
atskirų transporto rūšių ir jų derinių 
naudojimą;

3. apgailestauja dėl planuotų investicijų į 
skirtingų rūšių transportą pusiausvyros 
trūkumo (kelių infrastruktūrai skiriama 
41 mlrd. eurų, palyginti su geležinkelio 
transportui numatytais 23,6 mlrd. eurų ir 
vidaus vandens kelių transportui 
numatytais 0,6 mlrd. eurų) – tai daro žalą 
tvaraus europinio įvairių rūšių transporto 
kūrimui; atsižvelgdamas į tai pageidautų, 
kad Europos finansavimas, skirtas 
geležinkelio transporto projektams, būtų 
prioritetinis ir būtų intensyviau teikiamas 
ten, kur kelių infrastruktūra jau pasiekė 
pakankamą išsivystymo lygį;

Or. fr
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Pakeitimas 5
Michel Dantin

Nuomonės projektas
4 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja dėl polinkio atidėlioti
tarpvalstybinių projektų ir apskritai 
geležinkelių projektų įgyvendinimą, dėl to 
kyla pavojus, kad TEN–T tinklas ir toliau 
bus blogai susietų 27 nacionalinių tinklų 
aglomeracija;

4. apgailestauja dėl tarpvalstybinių 
projektų ir apskritai geležinkelių projektų 
vykdymo sulėtėjimo, kurio priežastys yra 
Europos Sąjungos skiriamų lėšų 
trūkumas ir per didelė priklausomybė nuo 
valstybių narių finansavimo, dėl to kyla 
pavojus, kad TEN–T tinklas ir toliau bus 
blogai susietų 27 nacionalinių tinklų 
aglomeracija;

Or. fr

Pakeitimas 6
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja dėl polinkio atidėlioti 
tarpvalstybinių projektų ir apskritai 
geležinkelių projektų įgyvendinimą, dėl to 
kyla pavojus, kad TEN–T tinklas ir toliau 
bus blogai susietų 27 nacionalinių tinklų 
aglomeracija;

4. apgailestauja dėl polinkio atidėlioti 
tarpvalstybinių projektų ir apskritai 
geležinkelių projektų įgyvendinimą, dėl to 
kyla pavojus, kad TEN–T tinklas ir toliau 
bus blogai susietų 27 nacionalinių tinklų 
aglomeracija, ir pabrėžia, kad svarbu 
sukurti prioritetinių TEN–T projektų ir 
įvairiarūšio vežimo sąsajas;

Or. ro
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Pakeitimas 7
Ville Itälä

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad kuriant TEN–T tinklą 
reikia atsižvelgti į projektus, kurių tikslai 
peržengia vidines ES sienas; pažymi, kad 
pasienio postai yra svarbūs TEN–T 
tinklui, nes nepakanka paprasto politinio 
sutarimo šioje srityje, bet taip pat būtinas 
praktinis įgyvendinimas, kad tinklas 
galėtų veikti pasienio regionuose; be to, 
taip pat reikėtų atsižvelgti į pasienio 
postus prie išorinių ES sienų;

Or. fi

Pakeitimas 8
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia transporto apskritai ir ypač 
geležinkelio transporto svarbą siekiant 
užtikrinti teritorinę, ekonominę ir 
socialinę sanglaudą ir skatinti ekologiniu 
požiūriu veiksmingas transporto rūšis ir 
ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti 
kurti didelio greičio traukinių geležinkelių 
infrastruktūrą užtikrinant visų valstybių 
narių sostinių susietumą;

Or. ro

Pakeitimas 9
Michel Dantin, Dominique Riquet

Nuomonės projektas
6 dalis 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. išreiškia susirūpinimą, kad stokojama 
išsamios informacijos apie tai, kaip 
šiandien panaudojamos transporto 
investicijos; norėtų sužinoti, ar tiksliau 
įvertinus jų panaudojimą nebūtų 
atskleista, jog labai vėluojama įgyvendinti 
suplanuotas investicijas į TEN–T 
projektus, ir, atsižvelgdamas į ekonomikos 
krizę, primygtinai ragina nustatyti tikslesnį 
tvarkaraštį;

6. išreiškia susirūpinimą, kad stokojama 
išsamios informacijos apie tai, kaip 
šiandien panaudojamos transporto 
investicijos ir dėl daugumos vykdomų 
TEN–T projektų vėlavimo; atsižvelgdamas 
į tai ragina tiksliau įvertinti šių projektų 
įgyvendinimą, ir, atsižvelgdamas į 
ekonomikos krizę, primygtinai ragina 
nustatyti tikslesnį tvarkaraštį;

Or. fr

Pakeitimas 10
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Nuomonės projektas
6 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. išreiškia susirūpinimą, kad stokojama 
išsamios informacijos apie tai, kaip 
šiandien panaudojamos transporto 
investicijos; norėtų sužinoti, ar tiksliau 
įvertinus jų panaudojimą nebūtų atskleista, 
jog labai vėluojama įgyvendinti 
suplanuotas investicijas į TEN–T 
projektus, ir, atsižvelgdamas į ekonomikos 
krizę, primygtinai ragina nustatyti tikslesnį 
tvarkaraštį;

6. išreiškia susirūpinimą, kad stokojama 
išsamios informacijos apie tai, kaip 
šiandien panaudojamos transporto 
investicijos; norėtų sužinoti, ar tiksliau 
įvertinus jų panaudojimą nebūtų atskleista, 
jog labai vėluojama įgyvendinti 
suplanuotas investicijas į TEN–T 
projektus, ir, atsižvelgdamas į ekonomikos 
krizę, primygtinai ragina nustatyti tikslesnį 
tvarkaraštį;  primena Komisijai 2009 m. 
balandžio 22 d. Europos Parlamento 
rezoliuciją dėl Žaliosios knygos dėl TEN–
T, kurios 46 dalyje Europos Parlamentas 
prašo „Komisijos ir EIB, kaip ir TEN-T 
bendro finansavimo atveju, taip pat ir 
bendrai finansuojant TEN-T projektus iš 
regioninių, sanglaudos ir EIB lėšų, 
kasmet Parlamentui ir Tarybai pateikti 
konkrečių bendrai finansuojamų projektų 
sąrašą“;

Or. en
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Pakeitimas 11
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
7 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į Europos pridėtinę 
vertę, kurią sukurtų TEN-T ir kuri būtų 
ypač reikšminga projektų 
tarpvalstybiniuose regionuose ir 
atsižvelgiant į projektų tarpusavio ryšį su 
geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
projektais;

7. atkreipia dėmesį į Europos pridėtinę 
vertę, kurią sukurtų TEN-T ir kuri būtų 
ypač reikšminga projektų 
tarpvalstybiniuose regionuose ir 
atsižvelgiant į projektų tarpusavio ryšį su 
kelių, geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
projektais;

Or. en

Pakeitimas 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad iš Sanglaudos ir 
struktūrinių fondų transportui skiriamos 
lėšos paskirstomos transporto rūšims ir 
tinklams pakankamai neatsižvelgiant į 
Europos Sąjungos tikslus;

Or. fr

Pakeitimas 13
Dominique Riquet

Nuomonės projektas
8 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. todėl ragina didinti bendrą lėšų, 
numatytų TEN–T, lygį ir skirti 
Sanglaudos fondo lėšų transporto 
projektams finansuoti, dalį jų paskiriant 

8. todėl ragina skiriant Sanglaudos
politikos lėšas geriau atsižvelgti į Europos 
transporto politiką, ypač TEN–T, – tokiu 
būdu būtų užtikrinamas veiksmingesnis ir 
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pagrindiniams tinklo TEN–T tikslams –
tokiu būdu būtų užtikrinamas 
veiksmingesnis ir nuoseklesnis Sanglaudos 
fondo lėšų panaudojimas siekiant ES 
klimato kaitos ir tvaraus vystymosi tikslų ir 
veiksmingesnio tinklo TEN–T kūrimo;

nuoseklesnis šių lėšų panaudojimas
siekiant ES klimato kaitos ir tvaraus 
vystymosi tikslų ir veiksmingesnio tinklo 
TEN–T kūrimo; ragina Komisiją 
apsvarstyti galimybę vykdant sanglaudos 
politiką nustatyti paskirstymo ir 
kompleksinio paramos susiejimo
kriterijus, kuriuos taikant būtų labiau 
atsižvelgiama į su transporto tinklais 
susijusį Europos interesą;

Or. fr

Pakeitimas 14
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
8 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. todėl ragina didinti bendrą lėšų, 
numatytų TEN–T, lygį ir skirti Sanglaudos 
fondo lėšų transporto projektams 
finansuoti, dalį jų paskiriant pagrindiniams 
tinklo TEN–T tikslams – tokiu būdu būtų 
užtikrinamas veiksmingesnis ir 
nuoseklesnis Sanglaudos fondo lėšų 
panaudojimas siekiant ES klimato kaitos ir 
tvaraus vystymosi tikslų ir veiksmingesnio 
tinklo TEN–T kūrimo;

8. todėl ragina didinti bendrą lėšų, 
numatytų TEN–T ir kitiems transporto 
projektams finansuoti, lygį dalį jų 
paskiriant pagrindiniams tinklo TEN–T 
tikslams – tokiu būdu būtų užtikrinamas 
veiksmingesnis ir nuoseklesnis Sanglaudos 
fondo lėšų panaudojimas siekiant ES 
klimato kaitos ir tvaraus vystymosi tikslų ir 
veiksmingesnio tinklo TEN–T kūrimo;

Or. en

Pakeitimas 15
Michel Dantin

Nuomonės projektas
8 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. todėl ragina didinti bendrą lėšų, 
numatytų TEN–T, lygį ir skirti Sanglaudos 
fondo lėšų transporto projektams 
finansuoti, dalį jų paskiriant pagrindiniams 

8. todėl ragina didinti bendrą lėšų, 
numatytų TEN–T, lygį ir skirti Sanglaudos 
fondo lėšų tarpvalstybinio ir (arba) 
įvairiarūšio transporto projektams 
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tinklo TEN–T tikslams – tokiu būdu būtų 
užtikrinamas veiksmingesnis ir 
nuoseklesnis Sanglaudos fondo lėšų 
panaudojimas siekiant ES klimato kaitos ir 
tvaraus vystymosi tikslų ir veiksmingesnio 
tinklo TEN–T kūrimo;

finansuoti, dalį jų paskiriant pagrindiniams 
tinklo TEN–T tikslams – tokiu būdu būtų 
užtikrinamas veiksmingesnis ir 
nuoseklesnis Sanglaudos fondo lėšų 
panaudojimas siekiant ES klimato kaitos ir 
tvaraus vystymosi tikslų ir veiksmingesnio 
tinklo TEN–T kūrimo;

Or. fr

Pakeitimas 16
Ville Itälä

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad valstybės narės turėtų 
didesnį dėmesį negu anksčiau skirti 
tinkamam Europos Sąjungos Sanglaudos 
fondo lėšų naudojimui, nes klaidų lygis 
kai kuriose ES šalyse yra labai didelis; 

Or. fi

Pakeitimas 17
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad informacinių ir ryšių 
technologijų panaudojimas kelių 
transporto srityje ir kelių transporto bei 
kitų transporto priemonių sąsajos labai 
prisidės prie geležinkelio transporto 
energijos vartojimo efektyvumo ir  
saugumo gerinimo ir ragina Komisiją ir 
valstybes nares pasirūpinti, kad 
koordinuotai ir veiksmingai būtų 
kuriamos intelektinės transporto sistemos 
visoje Sąjungoje ir jas remti skiriant 
atitinkamų finansinių išteklių;
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Or. ro

Pakeitimas 18
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina Komisiją parengti geros 
praktikos gaires viešosioms 
konsultacijoms, susijusias su bendro 
intereso dideliais projektais, siekiant 
išvengti dažnai pasitaikančios padėties, 
kai dėl atskirų interesų blokuojami 
visuotinės svarbos transporto projektai, 
apribojamas veiksmingas lėšų 
panaudojimas ir trukdoma įgyvendinti 
sanglaudos ir transporto politikos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 19
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atliekant 2007–2013 m. finansinės 
perspektyvos laikotarpio vidurio peržiūrą, 
kuri leidžia valstybėms narėms peržiūrėti 
savo veiklos programas, daugiau dėmesio 
skirti prioritetiniams transeuropinio 
transporto projektams; 

Or. ro


