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Europos infrastruktūros tinklų priemon÷ 
 
Pasiūlymas d÷l reglamento (COM(2011)0665 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
Pirma nurodomoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

atsižvelgdami į Sutartį d÷l Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 172 
straipsnį, 

atsižvelgdami į Sutartį d÷l  Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 172, 174 ir 
349  straipsnius, 

 
 

Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1–3 konstatuojamosios dalys 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) sukūrus Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę tur÷tų būti maksimizuotos 
augimo galimyb÷s, užtikrinant transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų politikos 
sričių bei tokios politikos įgyvendinimo 
sinergiją, ir taip padidintas Sąjungos 
intervencijos veiksmingumas; 

(1) norint pasiekti pažangų, tvarų bei 
integracinį augimą ir skatinti darbo vietų 
kūrimą pagal strategijos „Europa 2020“1 
tikslus, Sąjungai reikia šiuolaikiškos ir 
gerai veikiančios infrastruktūros, kuri 
pad÷tų sujungti tarpusavyje ir integruoti 
Sąjungą ir visus jos regionus, ypač 
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
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srityse. Šios jungtys tur÷tų pad÷ti 
pagerinti laisvą asmenų, prekių, kapitalo 
ir id÷jų jud÷jimą, palengvindamos 
tarpvalstybines jungtis ir skatindamos 
didesnę ekonominę, socialinę bei 
teritorinę sanglaudą, ir taip pad÷tų kurti 
konkurencingesnę socialinę rinkos 
ekonomiką ir kovoti su klimato kaita; 

 (1a) siekiant išnaudoti telekomunikacijų 
ir energetikos tinkluose atliekamų 
diegimo, pl÷tros ir priežiūros darbų 
galimos sinergijos teikiamus pranašumus, 
reikia kuo greičiau supaprastinti 
finansines taisykles; 

(2) visiškai veikianti bendroji rinka 
priklauso nuo šiuolaikiškos, gerai 
veikiančios infrastruktūros, visų pirma 
jungiančios Europą transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų srityse. 
Šios augimą didinančios jungtys leistų 
geriau patekti į vidaus rinką ir taip pad÷tų 
kurti konkurencingesnę rinkos 
ekonomiką laikantis strategijos „Europa 
2020“ tikslų ir planinių rodiklių ; 

(2) Europos infrastruktūros tinklų 
priemon÷s (EITP) sukūrimu siekiama 
paspartinti investicijas transeuropinių 
tinklų srityje ir pritraukti viešojo ir 
privačiojo sektorių finansavimą, kartu 
padidinant teisinį tikrumą ir laikantis 
technologinio neutralumo principo. 
Atsižvelgiant į tai, EITP tur÷tų sudaryti 
galimybes visapusiškai išnaudoti 
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
sektorių sinergiją ir taip padidinti 
Sąjungos veiksmų efektyvumą ir leisti 
optimizuoti įgyvendinimo sąnaudas; 

 (2a) EITP atspindi prioritetinių ES 
pramon÷s sektorių poreikius. Ši priemon÷ 
bus itin svarbi siekiant, kad būtų sukurta 
ES pramon÷s politika – tvaraus augimo 
šaltinis; 

(3) Europos infrastruktūros tinklų 
priemon÷s sukūrimu siekiama paspartinti 
investicijas transeuropinių tinklų srityje ir 
optimizuoti viešojo ir privačiojo sektorių 
finansavimą; 

(3) EITP įgyvendinimo finansinis paketas 
2014–2020 m. tur÷tų būti 
50 000 000 000 EUR, ši suma yra 
svarbiausia nuoroda biudžeto valdymo 
institucijai per metinę biudžeto sudarymo 
procedūrą, kaip apibr÷žta 2013 m. ... ... d. 
Tarpinstitucinio Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos susitarimo d÷l 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [17] punkte; 

 __________________ 

 1 2010 m. kovo 3 d. Komisijos 
komunikatas „2020 m. Europa. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“ (COM(2010) 2020). 
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Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią gr÷sm÷ms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, tur÷tų pad÷ti 
skatinti per÷jimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
visuomen÷s; 

(5) Komisija įsipareigojo įtraukti klimato 
kaitą į Sąjungos išlaidų programas ir bent 
20 % Sąjungos biudžeto skirti su klimatu 
susijusiems tikslams. Svarbu užtikrinti, kad 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
bendros svarbos projektus, būtų skatinama 
švelninti klimato kaitą, prisitaikyti prie jos 
ir užkirsti kelią gr÷sm÷ms bei jas valdyti. 
Investicijos į infrastruktūrą, kurioms 
taikomas šis reglamentas, tur÷tų pad÷ti 
skatinti per÷jimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio ir klimato bei stichijų 
poveikiui atsparios ekonomikos ir 
visuomen÷s, atsižvelgiant į gamtiniu ir 
demografiniu požiūriu nepalankioje 
pad÷tyje esančių regionų, pvz., atokiausių 
ir salų regionų, ypatumus. Ypač 
energetikos ir transporto sektoriuose 
EITP tur÷tų pad÷ti įgyvendinti Sąjungos 
anglies dioksido išmetimo mažinimo 
vidutinio ir ilgo laikotarpio tikslus; 

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) Komisija tur÷tų užtikrinti, kad vidaus 
rinkoje taikytini tarptautiniai susitarimai 
ir standartai valstyb÷se nar÷se būtų 
taikomi nešališkai ir neiškreipiant 
konkurencijos, taip siekiant užtikrinti ES 
įmonių s÷kmę pasaulin÷s konkurencijos 
sąlygomis; 

 
 

Pakeitimas  5 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) siekiant finansuoti infrastruktūrą 
tarpvalstybiniuose regionuose, kuri būtų 
viso tinklo pl÷tros dalis, tur÷tų būti 
pasiekta didel÷ dviejų finansavimo 
priemonių – EITP ir Europos regionin÷s 
pl÷tros fondo – sinergija; 

 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) 2011 m. kovo 28 d. Komisija pri÷m÷ 
Baltąją knygą „Bendros Europos transporto 
erdv÷s kūrimo planas. Konkurencingos 
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas“. Baltojoje 
knygoje nurodomas siekis iki 2050 m. 
transporto sektoriuje, palyginti su 1990 m., 
bent 60 % sumažinti išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų. Baltojoje knygoje 
nurodoma, kad infrastruktūros srityje iki 
2030 m. siekiama sukurti sklandžiai 
veikiantį, visą Sąjungą apimantį 
daugiarūšio transporto TEN-T pagrindinį 
tinklą. Baltojoje knygoje taip pat nurodytas 
tikslas optimizuoti daugiarūšio transporto 
logistikos grandinių veiklą, be kita ko, 
daugiau naudojant energiją efektyviau 
vartojančio transporto rūšių. Tod÷l joje 
nustatomi tokie atitinkami TEN-T politikos 
tikslai: 30 % ilgesniu kaip 300 km atstumu 
keliais vežamų krovinių iki 2030 m. tur÷tų 
būti gabenama kitų rūšių transportu, o iki 
2050 m. – daugiau kaip 50 %; iki 2030 m. 
esamas greitojo geležinkelio tinklas tur÷tų 
pailg÷ti tris kartus, o iki 2050 m. 
pagrindinę vidutinio nuotolio keleivių 
transporto dalį tur÷tų sudaryti geležinkelio 
transportas; visi pagrindiniai tinklo oro 
uostai tur÷tų būti sujungti su geležinkelių 
tinklu; visi jūrų uostai – su krovinių 

(7) 2011 m. kovo 28 d. Komisija pri÷m÷ 
Baltąją knygą „Bendros Europos transporto 
erdv÷s kūrimo planas. Konkurencingos 
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas“. Baltojoje 
knygoje nurodomas siekis iki 2050 m. 
transporto sektoriuje, palyginti su 1990 m., 
bent 60 % sumažinti išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų. Baltojoje knygoje 
nurodoma, kad infrastruktūros srityje iki 
2030 m. siekiama sukurti sklandžiai 
veikiantį, sąveikų, visą Sąjungą apimantį 
daugiarūšio transporto TEN-T pagrindinį 
tinklą. Sąveikumas gal÷tų būti skatinamas 
įgyvendinant novatoriškus sprendimus, 
kurie padidintų susijusių sistemų 
suderinamumą. Baltojoje knygoje taip pat 
nurodytas tikslas optimizuoti daugiarūšio 
transporto logistikos grandinių veiklą, be 
kita ko, daugiau naudojant energiją 
efektyviau vartojančio transporto rūšių. 
Tod÷l joje nustatomi tokie atitinkami TEN-
T politikos tikslai: 30 % ilgesniu kaip 
300 km atstumu keliais vežamų krovinių 
iki 2030 m. tur÷tų būti gabenama kitų rūšių 
transportu, o iki 2050 m. – daugiau kaip 
50 %; iki 2030 m. esamas greitojo 
geležinkelio tinklas tur÷tų pailg÷ti tris 
kartus, o iki 2050 m. pagrindinę vidutinio 
nuotolio keleivių transporto dalį tur÷tų 
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vežimo geležinkeliais tinklu ir, jeigu 
įmanoma, su vidaus vandens kelių sistema; 

sudaryti geležinkelio transportas; visi 
pagrindiniai tinklo oro uostai tur÷tų būti 
sujungti su geležinkelių tinklu; visi jūrų 
uostai – su krovinių vežimo geležinkeliais 
tinklu ir, jeigu įmanoma, su vidaus vandens 
kelių sistema; 

 

Pakeitimas  7 
Pasiūlymas d÷l reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliucijoje 
d÷l darniojo ateities transporto Europos 
Parlamentas pabr÷ž÷, kad efektyviai 
transporto politikai būtina iškylančius 
uždavinius atitinkanti finansin÷ programa 
ir kad šiuo tikslu reik÷tų didinti esamus 
transporto ir judumo išteklius; be to, jo 
nuomone, būtina sukurti priemonę, kurią 
taikant būtų koordinuojamas įvairių 
transporto finansavimo šaltinių, pagal 
sanglaudos politiką, viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystę arba kitokias 
finansines priemones, kaip antai 
garantijos, prieinamų l÷šų panaudojimas; 

(8) savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliucijoje 
d÷l darniojo ateities transporto Europos 
Parlamentas pabr÷ž÷, kad efektyviai 
transporto politikai būtina iškylančius 
uždavinius atitinkanti finansin÷ programa 
ir kad šiuo tikslu reik÷tų didinti esamus 
transporto ir judumo išteklius; be to, jo 
nuomone, būtina sukurti priemonę, kurią 
taikant būtų koordinuojamas ir 
optimizuojamas įvairių transporto 
finansavimo šaltinių ir visų ES lygmeniu 
prieinamų finansavimo priemonių bei 
sistemų panaudojimas; 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) 2007–2013 m. daugiamet÷ finansin÷ 
programa parod÷, kad ribotas TEN-T 
skirtas biudžetas trukdo didžiausių, ypač 
tarpvalstybinių, projektų pažangai. Jeigu 
TEN-T būtų numatyta tinkama ES 
biudžeto vykdymo sistema, būtų galima ne 
tik padidinti jo patrauklumą privatiems 
investuotojams, bet ir užtikrinti stipresnę 
valstybių narių politinę valią d÷l ES 
projektų, tod÷l būtų užtikrintas geresnis 
su tarpvalstybiniais projektais susijusių 
valstybių narių bendradarbiavimas. 
Europos Sąjunga turi siekti platesnio 
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užmojo tikslų didelių ES infrastruktūros 
projektų srityje, d÷l kurių sud÷tingumo ir 
masto reikia padidinti jiems skirtas 
biudžeto l÷šas ir pritaikyti susijusias 
biudžeto taisykles. Naujoms TEN-T 
gair÷ms reikia numatyti joms įgyvendinti 
reikalingas biudžeto ir reguliavimo 
priemones; 

Pagrindimas 

Palyginti su ankstesne daugiamete finansine programa, reik÷tų pabr÷žti, kad gauti 

netenkinantys rezultatai, susiję su ribotu biudžetu ir kartais menkai pritaikyta reguliavimo 

sistema. Taigi Europos infrastruktūros tinklų priemon÷ sukurta siekiant užtikrinti, kad būtų 

numatyta TEN-T tikslų įgyvendinimui tinkama reguliavimo ir biudžeto sistema. 

 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) remiantis baltojoje knygoje išd÷stytais 
tikslais, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. XXX/2012 
nustatytose TEN-T gair÷se nustatoma 
transeuropinio transporto tinklo 
infrastruktūra, nurodomi reikalavimai, 
kuriuos ji turi atitikti, ir numatomos jų 
įgyvendinimo priemon÷s. Gair÷se visų 
pirma numatoma, kad pagrindinis tinklas 
bus baigtas kurti iki 2030 m.; 

(10) remiantis baltojoje knygoje išd÷stytais 
tikslais, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. XXX/2012 
nustatytose TEN-T gair÷se nustatoma 
TEN-T infrastruktūra, nurodomi 
reikalavimai, kuriuos ji turi atitikti, ir 
numatomos jų įgyvendinimo priemon÷s. 
Gair÷se visų pirma numatoma, kad 
pagrindinis tinklas bus baigtas kurti iki 
2030 m., sukuriant naują infrastruktūrą ir 
gerokai modernizuojant dabartinę 
infrastruktūrą; 

 

Pakeitimas  10 
Pasiūlymas d÷l reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) remdamasi valstybių narių transporto 
infrastruktūros planų analize, Komisija 
prognozuoja, kad investicijų į transportą 
poreikis visam TEN-T tinklui 2014–2020 
m. laikotarpiu sudarys 500 mlrd. EUR, iš 
jų numatomus 250 mlrd. EUR reik÷s 

(11) remdamasi valstybių narių transporto 
infrastruktūros planų analize, Komisija 
prognozuoja, kad investicijų į transportą 
poreikis visam TEN-T tinklui 2014–2020 
m. laikotarpiu sudarys 500 mlrd. EUR, iš 
jų numatomus 250 mlrd. EUR reik÷s 
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investuoti į TEN-T pagrindinį tinklą. 
Atsižvelgiant į Sąjungos lygmeniu 
prieinamus išteklius, norint pasiekti 
pageidaujamą poveikį, reikia susitelkti į 
svarbiausią, didžiausią papildomą 
europinę naudą teikiančius projektus. 
Tod÷l paramą reik÷tų sutelkti į pagrindinį 
tinklą (visų pirma pagrindinio tinklo 
koridorius) ir į bendros svarbos eismo 
valdymo sistemų (visų pirma oro eismo 
valdymo sistemų pagal SESAR, kurioms 
reik÷s maždaug 3 mlrd. EUR Sąjungos 
biudžeto l÷šų) projektus; 

investuoti į TEN-T pagrindinį tinklą. 

 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) siekiant įvertinti Sąjungos paramos 
transporto infrastruktūrai veiksmingumą 
ir ind÷lį į šiame reglamente išd÷stytus 
tikslus, Komisija tur÷tų parengti bendrą 
metodiką, kurią taikant bus aiškiai įrodyta 
finansuojamų projektų ekonomin÷ nauda 
ir nauda aplinkai; 

 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad daug 
valstybių narių, turinčių teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą, susiduria 
su didel÷mis kliūtimis, trukdančiomis laiku 
įgyvendinti kompleksinius tarpvalstybinius 
didelę papildomą naudą Sąjungai 
teikiančius transporto infrastruktūros 
projektus. Tod÷l siekiant pagerinti 
transporto projektų, visų pirma 
tarpvalstybinių, didelę papildomą naudą 
Sąjungai teikiančių projektų įgyvendinimą, 

(13) įgyvendinant dabartinę finansinę 
programą įgyta patirtis rodo, kad kai 
kurios valstyb÷s nar÷s, turinčios teisę 
gauti Sanglaudos fondo finansavimą, 
susiduria su didel÷mis kliūtimis, 
trukdančiomis laiku įgyvendinti 
kompleksinius tarpvalstybinius didelę 
papildomą naudą Sąjungai teikiančius 
transporto infrastruktūros projektus ir 
efektyviai panaudoti ES l÷šas. Tod÷l 
siekiant pagerinti transporto projektų, visų 
pirma tarpvalstybinių, didelę papildomą 
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dalį Sanglaudos fondo l÷šų (10 mlrd. EUR) 
reik÷tų pervesti pagrindinio transporto 
tinklo transporto projektams finansuoti 
valstyb÷se nar÷se, turinčiose teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę. 
Komisija tur÷tų remti valstybes nares, 
turinčias teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą, kad jos išpl÷totų tinkamą 
projektų sistemą ir didžiausią įmanomą 
prioritetą teiktų nacionaliniams 
asignavimams pagal Sanglaudos fondo 
sistemą; 

naudą Sąjungai teikiančių projektų 
įgyvendinimą, dalį Sanglaudos fondo l÷šų 
(10 mlrd. EUR) reik÷tų pervesti 
pagrindinio transporto tinklo (ir ypač 
pagrindinio tinklo koridorių) transporto 
projektams arba su horizontaliaisiais 
prioritetais susijusiems transporto 
projektams valstyb÷se nar÷se, turinčiose 
teisę gauti Sanglaudos fondo finansavimą 
pagal EITP, finansuoti. Pradiniame etape 
vykdant tinkamų finansuoti projektų 
atranką tur÷tų būti paisoma nacionalinių 
asignavimų pagal Sanglaudos fondo 
sistemą. Komisija tur÷tų remti valstybes 
nares, turinčias teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą, kad jos išpl÷totų 
tinkamą projektų sistemą, visų pirma 
stiprinant atitinkamų viešojo 
administravimo įstaigų institucinius 
paj÷gumus bei skelbiant papildomus 
kvietimus teikti paraiškas, kartu 
užtikrinant projektų atrankos proceso 
skaidrumą; 

 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) instituciniai ir administraciniai 
paj÷gumai yra esmin÷ sąlyga, siekiant 
veiksmingai įgyvendinti EITP tikslus. 
Komisija tur÷tų užtikrinti, kad jie 
visuomet būtų pakankamo lygio, siekiant 
kurti ir įgyvendinti projektus, ir prireikus 
tur÷tų pasiūlyti susijusioms valstyb÷ms 
nar÷ms atitinkamas priemones; 

Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
15 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) reikia didelių investicijų Europos 
energetikos infrastruktūrai modernizuoti ir 

(15) reikia didelių investicijų Europos 
energetikos infrastruktūrai modernizuoti ir 
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pl÷sti bei tarpvalstybiniams tinklams 
sujungti, kad mažiausiomis išlaidomis būtų 
pasiekti su konkurencingumu, tvarumu ir 
tiekimo saugumu susiję ES energetikos ir 
klimato politikos tikslai. Skaičiuojama, kad 
iki 2020 m. į energetikos infrastruktūrą 
reik÷s investuoti 1 trln. EUR, iš jų 
200 mlrd. EUR į elektros energijos ir dujų 
perdavimo bei saugojimo infrastruktūrą, 
laikomą svarbia Europai. D÷l kliūčių, 
susijusių su leidimų išdavimu, reguliavimu 
ir finansavimu, kyla gr÷sm÷, kad vykdant 
europin÷s svarbos projektus pritrūks 
maždaug 100 mlrd. EUR investicijų; 

pl÷sti bei tarpvalstybiniams tinklams 
sujungti, kad neliktų energetinių salų ir 
taip mažiausiomis išlaidomis būtų pasiekti 
su konkurencingumu, tvarumu ir tiekimo 
saugumu susiję ES energetikos ir klimato 
politikos tikslai. Elektros energijos 
tolimojo perdavimo magistral÷s labai 
pad÷s įveikti atsinaujinančiųjų elektros 
energijos šaltinių nepastovumo problemą 
– šiais ištekliais bus dalijamasi ir jie bus 
skirstomi visoje Sąjungoje. Skaičiuojama, 
kad iki 2020 m. į energetikos infrastruktūrą 
reik÷s investuoti 1 trln. EUR, įskaitant 
apie 200 mlrd. EUR į elektros energijos ir 
dujų perdavimo bei saugojimo 
infrastruktūrą, laikomą svarbia Europai. 
D÷l kliūčių, susijusių su leidimų išdavimu, 
reguliavimu ir finansavimu, kyla gr÷sm÷, 
kad vykdant europin÷s svarbos projektus 
pritrūks maždaug 100 mlrd. EUR 
investicijų, kaip teigiama Komisijos 
tarnybų darbo dokumente „Investavimo į 
energetikos infrastruktūrą poreikis ir 
finansavimo reikalavimai“, pateiktame 
2011 m. birželio 10 d. pos÷džiavusiai 
Transporto, telekomunikacijų ir 
energetikos tarybai; 

 

Pakeitimas  15 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
17 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino Komisiją racionalizuoti ir 
patobulinti leidimų išdavimo procedūras, 
taip pat siekti, kad reguliavimo sistema 
būtų patraukli investicijoms. Europos 
Vadovų Taryba pažym÷jo, kad didžiąją 
dalį investicijų tur÷tų skirti rinka, o išlaidas 
ji susigrąžintų per tarifus. Europos Vadovų 
Taryba pripažino, kad viešųjų finansų 
reikia tokiems projektams, kurie yra būtini 
tiekimo saugumo ar solidarumo požiūriu, 
bet negal÷tų pritraukti rinkos finansavimo; 

(17) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino Komisiją racionalizuoti, 
supaprastinti, paspartinti ir patobulinti 
leidimų išdavimo procedūras, taip pat 
siekti, kad reguliavimo sistema būtų 
patraukli investicijoms. Europos Vadovų 
Taryba pažym÷jo, kad didžiąją dalį 
investicijų tur÷tų skirti rinka, o išlaidas ji 
susigrąžintų per tarifus. Europos Vadovų 
Taryba pripažino, kad viešųjų finansų 
reikia tokiems projektams, kurie yra būtini 
tiekimo saugumo ar solidarumo požiūriu, 
bet negal÷tų pritraukti rinkos finansavimo. 
Ji taip pat pabr÷ž÷ būtinybę d÷ti dideles 
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pastangas siekiant modernizuoti ir pl÷sti 
Europos energetikos infrastruktūrą ir 
sujungti skirtingų valstybių tinklus, 
siekiant užtikrinti valstybių narių 
solidarumo veiksmingumą, numatyti 
pakaitinius tiekimo ar tranzito maršrutus 
ir energijos išteklius bei pl÷toti 
atsinaujinančiuosius energijos šaltinius 
skatinant jų konkurenciją su įprastais 
šaltiniais; 

 

Pakeitimas  16 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) telekomunikacijų infrastruktūra vis 
labiau grindžiama internetu, o ją 
sudarantys plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmenin÷s paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vyraujančia ryšių, 
paslaugų teikimo ir verslo platforma. Tod÷l 
transeuropinis sparčiosios interneto 
prieigos ir skaitmeninių paslaugų 
prieinamumas yra labai svarbus 
ekonomikos augimui ir bendrajai rinkai; 

(19) telekomunikacijų infrastruktūra vis 
labiau grindžiama internetu, o ją sudaranti 
plačiajuosčio ryšio tinklų infrastruktūra 
skatina naudojimąsi skaitmenin÷mis 
paslaugomis įvairiose visuomen÷s veiklos 
srityse. Internetas tampa vyraujančia ryšių, 
verslo, viešųjų ir privačiųjų paslaugų 
teikimo  ir socialin÷s bei kultūrin÷s 
sanglaudos platforma. Be to, naujomis 
kompiuterijos paradigmomis tampa 
nuotolinių kompiuterinių išteklių 
paslaugos ir naudojimasis programine 
įranga kaip paslauga. Tod÷l transeuropinis 
visur esančios sparčiosios interneto 
prieigos ir naujoviškų skaitmeninių 
paslaugų prieinamumas yra labai svarbus 
ekonomikos augimui ir bendrajai rinkai; 

 

Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
20 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) šiuolaikiški, šviesolaidiniai interneto 
tinklai yra ateičiai labai svarbi 
infrastruktūra, nes pad÷s užtikrinti Europos 
įmonių, visų pirma MVĮ, kurios 
rentabilumui padidinti pageidautų naudotis 

(20) šiuolaikiški, spartūs interneto tinklai 
yra ateičiai labai svarbi infrastruktūra, nes 
pad÷s užtikrinti Europos įmonių, visų 
pirma MVĮ, kurios rentabilumui padidinti 
pageidautų naudotis nuotolinių 
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nuotolinių kompiuterių išteklių 
paslaugomis, tarpusavio ryšį; 

kompiuterių išteklių paslaugomis, 
tarpusavio ryšį. Telekomunikacijų srityje 
pirmenyb÷ bus teikiama veiklai, kuria 
padedama įgyvendinti tikslus diegti 
nuotolinių kompiuterinių išteklių 
paslaugas ir itin spartaus belaidžio ryšio 
tinklus. Siekiant išvengti infrastruktūros 
dubliavimo, neišstumti privačiųjų 
investicijų ir labiau stiprinti paj÷gumus, 
kad atsivertų naujų investavimo 
galimybių ir būtų skatinama įgyvendinti 
sąnaudų mažinimo priemones, reikia 
imtis gerinti Sąjungos paramos 
plačiajuosčiam ryšiui pagal EITP 
derinimą su visais kitais prieinamais 
paramos plačiajuosčiam ryšiui šaltiniais, 
be kita ko, pagal nacionalinius 
plačiajuosčio ryšio planus; 

 

Pakeitimas  18 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) strategijoje „Europa 2020“ raginama 
įgyvendinti Europos skaitmeninę 
darbotvarkę, kurioje nustatoma stabili 
investicijų į atvirą ir konkurencingą 
sparčiojo interneto infrastruktūrą ir 
susijusias paslaugas skatinimo teis÷s 
sistema. 2010 m. birželio m÷n. Europos 
Vadovų Taryba patvirtino Europos 
skaitmeninę darbotvarkę ir paragino visas 
institucijas visapusiškai ją įgyvendinti ; 

(21) strategijoje „Europa 2020“ raginama 
įgyvendinti Europos skaitmeninę 
darbotvarkę, kurioje nustatoma stabili 
investicijų į atvirą ir konkurencingą 
sparčiojo interneto infrastruktūrą ir 
susijusias paslaugas skatinimo teis÷s 
sistema. Der÷tų siekti, kad Europa tur÷tų 
sparčiausią pasaulyje plačiajuostį ryšį ir 
kad būtų užtikrinta, kad iki 2020 m. visi 
ES gyventojai tur÷tų prieigą prie 
100 Mb/s, o 50 proc. ES namų ūkių – prie 
1 Gb/s ar didesn÷s spartos ryšio; 

 

Pakeitimas  19 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
22 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) 2010 m. geguž÷s 31 d. Taryba padar÷ 
išvadą, kad Europa tur÷tų skirti būtinų 

(22) 2010 m. geguž÷s 31 d. Taryba padar÷ 
išvadą, kad Europa tur÷tų skirti būtinų 
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išteklių skaitmenin÷s bendrosios rinkos, 
pagrįstos sparčiu ir itin sparčiu interneto 
ryšiu bei suderinamomis programomis, 
pl÷trai ir pripažino, kad efektyvios ir 
konkurencingos investicijos į kitos kartos 
plačiajuosčio ryšio tinklus būtų svarbios 
inovacijų diegimui, vartotojų pasirinkimui 
ir Sąjungos konkurencingumui, be to, 
gal÷tų pad÷ti užtikrinti geresnę gyvenimo 
kokybę: būtų teikiamos geresn÷s sveikatos 
priežiūros paslaugos, transportas būtų 
saugesnis, būtų galima naudotis 
naujosiomis medijomis ir būtų galima 
lengviau gauti prekių ir paslaugų, ypač 
kitose valstyb÷se; 

išteklių skaitmenin÷s bendrosios rinkos, 
pagrįstos sparčiu ir itin sparčiu interneto 
ryšiu bei suderinamomis programomis, 
pl÷trai ir pripažino, kad efektyvios ir 
konkurencingos investicijos į kitos kartos 
plačiajuosčio ryšio tinklus būtų būtinos 
inovacijų diegimui, vartotojų pasirinkimui 
ir Sąjungos konkurencingumui, be to, 
gal÷tų pad÷ti užtikrinti geresnę gyvenimo 
kokybę: būtų teikiamos geresn÷s sveikatos 
priežiūros paslaugos, transportas būtų 
saugesnis, būtų galima naudotis 
naujosiomis medijomis ir būtų galima 
lengviau gauti prekių, paslaugų ir žinių, 
ypač kitose valstyb÷se; 

 

Pakeitimas  20 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

23 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (23a) taigi itin svarbu laikantis 
technologinio neutralumo principo 
skatinti sparčiojo ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimą visoje 
Sąjungoje ir sukurti palankias sąlygas 
kurti ir diegti transeuropines 
skaitmenines paslaugas. Viešosios 
investicijos į sparčiojo ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus neturi iškreipti 
konkurencijos ar atgrasyti galimų 
investuotojų. Jos tur÷tų būti naudojamos 
privačioms investicijoms pritraukti ir tik 
tais atvejais, kai stinga komercinio 
intereso investuoti; 

 

Pakeitimas  21 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
24 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) reikia sukurti tvirtus ir darnius ES 
lygmens tinklus, skirtus visuomenin÷s 
paskirties veiklai vykdyti skaitmeniniu 

(24) reikia sukurti tvirtus ir darnius 
Sąjungos lygmens tinklus, skirtus 
visuomenin÷s paskirties veiklai vykdyti 



 

 
 PE519.322/ 13 

 LT 

būdu, nacionaliniu ir regionų lygmenimis 
įtraukiant viešojo sektoriaus ir pilietin÷s 
visuomen÷s atstovus, ir šiuo tikslu labai 
svarbu užtikrinti struktūrizuotą sistemos ir 
programin÷s įrangos kūrimo išlaidų 
finansavimą ES l÷šomis bei tvirto tokių 
tinklų centro priežiūrą, nacionaliniams ūkio 
subjektų biudžetams paliekant tik su 
konkrečia šalimi susijusias vidaus išlaidas; 

skaitmeniniu būdu, nacionaliniu, regionų ir 
vietos lygmenimis įtraukiant viešojo 
sektoriaus ir pilietin÷s visuomen÷s 
atstovus, ir šiuo tikslu labai svarbu 
užtikrinti struktūrizuotą sistemos ir 
programin÷s įrangos kūrimo išlaidų 
finansavimą ES l÷šomis bei tvirto tokių 
tinklų centro kibernetinį saugumą ir 
priežiūrą, nacionaliniams ūkio subjektų 
biudžetams paliekant tik su konkrečia 
šalimi susijusias vidaus išlaidas. Siekiant 
baigti kurti skaitmeninę bendrąją rinką 
der÷tų užtikrinti glaudų 
bendradarbiavimą ir pagal EITP 
vykdomų veiksmų derinimą su 
nacionaliniais ir regioniniais 
plačiajuosčio ryšio srities veiksmais; 

 

Pakeitimas  22 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
25 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) reikalingi keli įgyvendinimo būdai, 
kuriems reikia skirtingų finansavimo 
normų, kad būtų padidintas Sąjungos 
finansin÷s paramos efektyvumas ir 
poveikis, paskatintos privačios investicijos 
ir atsižvelgta į konkrečius atskirų projektų 
reikalavimus; 

(25) reikalingi keli įgyvendinimo būdai, 
kuriems reikia skirtingų finansavimo 
normų ir finansinių priemonių, kad būtų 
padidintas Sąjungos finansin÷s paramos 
efektyvumas ir poveikis, paskatintos 
privačios investicijos ir atsižvelgta į 
konkrečius atskirų projektų reikalavimus; 

 

Pakeitimas  23 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
28 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) bendrosioms paslaugoms viešojo 
intereso srityje (pvz., pagrindin÷ms 
paslaugoms) dažnai turi daug įtakos rinkos 
nepakankamumas. Iš tikrųjų finansuotinos 
sritys susijusios su viešųjų paslaugų 
teikimu (e. sveikatos, e. tapatyb÷s, 
e. pirkimo sistemų plataus masto diegimas 
ir sąveika), tod÷l pagal savo pobūdį 

(28) bendrosioms paslaugoms viešojo 
intereso srityje (pvz., pagrindin÷ms 
paslaugoms) dažnai turi daug įtakos rinkos 
nepakankamumas. Iš tikrųjų finansuotinos 
sritys susijusios su viešųjų paslaugų 
teikimu (e. vyriausyb÷s, e. sveikatos, e. 
tapatyb÷s, e. mokymosi, e. pirkimo sistemų 
ir Europos kultūros paveldo 
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pradin÷je stadijoje jos n÷ra komercin÷s. Be 
to, jeigu būtų finansuojamos tik 
pagrindin÷s paslaugos, būtų sunku sukurti 
tinkamas paskatas valstybių narių ir 
regionų lygmenimis iš tikrųjų įdiegti 
viešuosius interesus atitinkančias 
paslaugas; tai visų pirma lemia paskatų 
nacionaliniu lygmeniu susieti nacionalines 
sistemas su pagrindin÷mis sistemomis 
(taigi ir sudaryti sąveikos ir tarpvalstybinių 
paslaugų teikimo sąlygas) stoka ir tai, kad 
privatūs investuotojai vieni neužtikrintų 
paslaugų įdiegimo suderinamose 
sistemose; 

skaitmeninimo), plataus masto diegimu ir 
sąveika, tod÷l pagal savo pobūdį pradin÷je 
stadijoje jos n÷ra komercin÷s. Be to, jeigu 
būtų finansuojamos tik pagrindin÷s 
paslaugos, būtų sunku sukurti tinkamas 
paskatas valstybių narių ir regionų 
lygmenimis iš tikrųjų įdiegti viešuosius 
interesus atitinkančias paslaugas; tai visų 
pirma lemia paskatų nacionaliniu lygmeniu 
susieti nacionalines sistemas su 
pagrindin÷mis sistemomis (taigi ir sudaryti 
sąveikos ir tarpvalstybinių paslaugų 
teikimo sąlygas) stoka ir tai, kad privatūs 
investuotojai vieni neužtikrintų paslaugų 
įdiegimo suderinamose sistemose. Imantis 
bendros svarbos projektų, susijusių su 
tarpvalstybiniu e. valdžios paslaugų 
teikimu, reik÷tų atsižvelgti į 25 
rekomendacijas d÷l konkrečių sąveikos 
reikalavimų Europos viešosioms 
paslaugoms skirtoje Europos sąveikumo 
sistemoje; 

 

Pakeitimas  24 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
29 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (29a) diegiant tarpvalstybines paslaugas, 
kai bus nustatytos elektronin÷s 
procedūros, taikomos persikeliant iš 
vienos ES šalies į kitą, visas reikiamas 
administracines procedūras bus galima 
atlikti elektronin÷mis priemon÷mis – taip 
bus sudarytos palankesn÷s sąlygos 
europiečių judumui ir sumažintos 
susijusios išlaidos. Taigi teikiant šias 
paslaugas bus galima palengvinti darbo, 
mokymosi ir gyvenimo sąlygas 
europiečiams bet kurioje valstyb÷je nar÷je 
– adreso pakeitimą bus galima vieno 
langelio principu užregistruoti visose 
priimančios šalies viešosiose institucijose 
(vietos savivaldos institucijoje, mokykloje, 
gydymo įstaigoje, policijoje ir t. t.) 
naudojant kilm÷s šalies elektronin÷s 
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atpažinties priemonę; 

 

Pakeitimas  25 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
30 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) būsima bendrąja mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa „Horizontas 2020“ 
nemažai d÷mesio bus skiriama ir 
visuomen÷s uždavinių sprendimui (pvz., 
pažangus, ekologiškas ir integruotas 
transportas, saugi, ekologiška ir efektyviai 
vartojama energija, informacin÷mis ir ryšių 
technologijomis grindžiamos sveikatos ir 
valdymo paslaugos, darnusis vystymasis), 
kad būtų tiesiogiai sprendžiami strategijoje 
„Europa 2020“ nurodyti uždaviniai, 
remiant labai įvairią veiklą: pradedant 
moksliniais tyrimais ir baigiant rinka. 
Pagal programą „Horizontas 2020“ parama 
bus teikiama visais inovacijų diegimo 
grandin÷s etapais, visų pirma su rinka 
labiau susijusiems veiksmams, įskaitant 
naujoviškas finansines priemones. Kad 
būtų pasiektas didesnis Sąjungos 
finansavimo poveikis ir užtikrinta darna, 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
bus užtikrinta glaudi sąveika su programa 
„Horizontas 2020“; 

(30) būsima bendrąja mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa „Horizontas 2020“ 
nemažai d÷mesio, be kita ko, bus skiriama 
visuomen÷s uždavinių sprendimui (pvz., 
pažangus, ekologiškas, prieinamas ir 
integruotas transportas, saugi, ekologiška ir 
efektyviai vartojama energija, 
informacin÷mis ir ryšių technologijomis 
grindžiamos sveikatos ir valdymo 
paslaugos, darnusis vystymasis), kad būtų 
tiesiogiai sprendžiami strategijoje „Europa 
2020“ nurodyti uždaviniai, remiant labai 
įvairią veiklą: pradedant moksliniais 
tyrimais ir baigiant rinka. Pagal programą 
„Horizontas 2020“ parama bus teikiama 
visais inovacijų diegimo grandin÷s etapais, 
visų pirma su rinka labiau susijusiems 
veiksmams, įskaitant naujoviškas 
finansines priemones. Taip pat Europos 
inovacijos ir technologijos institutas 
(EIT), daugiausia d÷mesio skirdamas 
mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimui 
ir naujoviškų produktų bei paslaugų 
kūrimui, siekia tų pačių tikslų išspręsti 
min÷tus visuomen÷s uždavinius. Kad būtų 
užtikrintas didesnis Sąjungos finansavimo 
poveikis ir darna, EITP bus užtikrinta 
glaudi sąveika su programa „Horizontas 
2020“ ir EIT; 

Pagrindimas 

Kadangi Europoje gyvena 80 milijonų neįgaliųjų, kadangi sen÷ja visuomen÷ ir yra 

aplinkosaugos problemų, vienas didžiausių visuomen÷s uždavinių yra užtikrinti transporto 

paslaugų prieinamumą. 

 

Pakeitimas  26 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 

30 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (30a) Komisija savo komunikate 
„Kuriama saugi Europos kelių eismo 
erdv÷. 2011–2020 m. kelių eismo saugos 
politikos kryptys“ nustat÷ saugiai 
infrastruktūrai palankių politinių veiksmų 
pagrindą, kuris yra esminis žūčių keliuose 
skaičiaus sumažinimo 50 proc. iki 2020 
m. elementas. Taigi EITP tur÷tų 
užtikrinti, kad paraiškos d÷l Sąjungos 
finansavimo atitiktų saugos reikalavimus, 
rekomendacijas ir tikslus, nustatytus 
visuose atitinkamuose kelių eismo saugą 
reglamentuojančiuose Sąjungos teis÷s 
aktuose. Vertinant EITP rezultatus der÷tų 
atsižvelgti į žūčių ES 27 valstybių narių 
kelių tinkle skaičiaus sumaž÷jimą; 

 

Pakeitimas  27 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

32–39 a konstatuojamosios dalys 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) finansin÷s priemon÷s, kurias reik÷tų 
įgyvendinti pagal šį reglamentą, tur÷tų 
būti grindžiamos Reglamento (ES) Nr. 
XXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] VIII antraštin÷je dalyje ir 
deleguotajame akte nustatytomis 
taisykl÷mis bei atitikti finansin÷ms 
priemon÷ms taikomas geriausios patirties 
taisykles; 

Išbraukta. 

(33) daugelio valstybių narių fiskalin÷s 
priemon÷s paskatins arba jau paskatino 
valdžios institucijas iš naujo įvertinti savo 
infrastruktūros investicijų programas. 
Šiomis aplinkyb÷mis viešojo ir privačiojo 
sektorių partneryst÷ gali būti laikoma 
veiksminga priemone infrastruktūros 
projektams, kuriais būtų užtikrinamas 
tokių politikos tikslų kaip kova su klimato 
kaita, alternatyvių energijos išteklių ir 
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energijos bei išteklių vartojimo 
efektyvumo skatinimas, tausaus 
transporto r÷mimas ir plačiajuosčio ryšio 
tinklų diegimas, įgyvendinti. Komisija 
savo 2009 m. lapkričio 19 d. komunikate 
d÷l viešojo ir privačiojo sektorių 
partneryst÷s įsipareigojo gerinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerysčių galimybes 
gauti finansavimą, išplečiant esamų 
finansinių priemonių taikymo sritį; 

(34) nors daugumą investicijų pagal 
strategiją „Europa 2020“ galima 
įgyvendinti pasitelkus rinkas ir reguliavimo 
priemon÷mis, finansavimo uždaviniui 
įgyvendinti reikalinga viešoji intervencija 
ir Sąjungos parama dotacijomis bei 
naujoviškomis finansin÷mis priemon÷mis. 
Finansin÷s priemon÷s tur÷tų būti 
naudojamos konkretiems rinkos 
poreikiams tenkinti, laikantis Europos 
infrastruktūros tinklų priemon÷s tikslų, ir 
netur÷tų išstumti privačiojo finansavimo. 
Prieš priimdama sprendimą naudoti 
finansines priemones, Komisija tur÷tų 
atlikti šių priemonių vertinimą ex ante; 

(34) nors didelę investicijų pagal strategiją 
„Europa 2020“ dalį galima įgyvendinti 
pasitelkus rinkas ir reguliavimo 
priemon÷mis, finansavimo uždaviniui 
įgyvendinti reikalinga viešoji intervencija 
ir Sąjungos parama dotacijomis bei 
naujoviškomis finansin÷mis priemon÷mis; 

 (34a) siekiant geriau panaudoti Sąjungos 
biudžetą dotacijų forma, jos tur÷tų būti 
skiriamos mažai pajamų duodantiems 
arba jokių pajamų neduodantiems 
projektams; 

 (34b) siekiant užtikrinti lygybę tarp 
transporto projektų, kuriuose jau 
privalomai taikomas principas „terš÷jas 
moka“, ir projektų, kuriuose naudotojai 
nemoka mokesčių, Sąjunga tur÷tų 
dotacijomis finansuoti ir tuos transporto 
projektus, kurie duoda pajamų; 

 (34c) valstybių narių fiskalin÷mis 
priemon÷mis viešosios valdžios institucijos 
tur÷tų būti skatinamos remti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
efektyvų energijos bei išteklių naudojimą; 

 (34d) daugelio valstybių narių ar 
perduotas galias turinčių regionų 
fiskalin÷s priemon÷s paskatins arba jau 
paskatino valdžios institucijas iš naujo 
įvertinti savo infrastruktūros investicijų 
programas. Šiomis aplinkyb÷mis viešojo ir 
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privačiojo sektorių partneryst÷ tur÷tų būti 
veiksminga priemone infrastruktūros 
projektams, kuriais būtų užtikrinamas 
įgyvendinimas tokių politikos tikslų, kaip 
kova su klimato kaita, alternatyvių 
energijos išteklių ir energijos bei išteklių 
naudojimo efektyvumo skatinimas, 
tvaraus transporto r÷mimas ir 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas, 
vykdyti. Komisija savo 2009 m. lapkričio 
19 d. komunikate d÷l viešojo ir privačiojo 
sektorių partneryst÷s įsipareigojo gerinti 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių 
galimybes gauti finansavimą, išplečiant 
esamų finansinių priemonių taikymo sritį; 

(35) ES Biudžeto peržiūros komunikate 
pabr÷žta, kad pagal bendrą taisyklę 
ilgalaikį komercinį potencialą turinčių 
projektų atveju Sąjungos l÷šos tur÷tų būti 
naudojamos įgyvendinant partnerystę su 
finansų ir banko sektoriais, visų pirma su 
Europos investicijų banku (EIB) ir 
valstybių narių viešosiomis finansų 
įstaigomis, taip pat kitomis tarptautin÷mis 
finansų įstaigomis ir privačiuoju finansų 
sektoriumi; 

(35) ES Biudžeto peržiūros komunikate 
pabr÷žta, kad pagal bendrą taisyklę 
ilgalaikį komercinį potencialą turinčių 
projektų atveju Sąjungos l÷šos tur÷tų būti 
naudojamos įgyvendinant partnerystę su 
finansų ir banko sektoriais, visų pirma su 
Europos investicijų banku (EIB) ir 
valstybių narių viešosiomis finansų 
įstaigomis, taip pat kitomis tarptautin÷mis 
finansų įstaigomis ir privačiuoju finansų 
sektoriumi, be kita ko, nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis. Susitariant d÷l 
partneryst÷s būtina skirti ypatingą d÷mesį 
vietos lygmeniu turimoms žinioms ir 
projektų ryšiams su finansiniais 
tarpininkais; 

 (35a) Finansin÷s priemon÷s tur÷tų būti 
naudojamos konkretiems rinkos 
poreikiams tenkinti, akivaizdžiai Europos 
prid÷tin÷s vert÷s turinčiai veiklai, kuri 
atitinka EITP tikslus, ir netur÷tų išstumti 
privačiojo finansavimo. Jos tur÷tų 
sustiprinti Sąjungos biudžeto išlaidų 
sverto poveikį ir užtikrinti didesnį 
privačiojo sektoriaus finansavimo 
pritraukimo didinamąjį poveikį. Tai ypač 
svarbu atsižvelgiant į tai, kad sunku gauti 
kreditą ir kad viešojo finansavimo 
galimyb÷s apribotos, ir atsižvelgiant į tai, 
kad reikia paremti Europos ekonomikos 
atgaivinimą. Prieš priimdama sprendimą 
naudoti finansines priemones, Komisija 
tur÷tų atlikti atitinkamos priemon÷s 
išankstinį vertinimą siekdama patikrinti, 
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ar esama neoptimalių investavimo atvejų 
ir ar d÷l priemon÷s nebus iškraipoma 
rinka. Be to, pagal naujovišką finansinę 
priemonę finansuojamas projektas tur÷tų 
tur÷ti Europos prid÷tin÷s vert÷s ir atitikti 
strategijos „Europa 2020“ tikslus; 

(36) strategijoje „Europa 2020“ Komisija 
įsipareigojo sutelkti Sąjungos finansines 
priemones pagal nuoseklią finansavimo 
strategiją, kuria remiantis infrastruktūrai 
finansuoti sutelkiamos Sąjungos ir 
nacionalin÷s viešosios bei privačiosios 
l÷šos. Tas įsipareigojimas pagrįstas 
argumentu, kad daugeliu atvejų 
nepakankamas investicijas ir rinkos 
trūkumus galima veiksmingiau taisyti 
finansin÷mis priemon÷mis, o ne 
dotacijomis; 

 

(37) pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę tur÷tų būti pasiūlytos finansin÷s 
priemon÷s, kad į infrastruktūrą daug 
investuotų privačiojo sektoriaus 
investuotojai ir finansų įstaigos. Kad 
finansin÷s priemon÷s būtų pakankamai 
patrauklios privačiajam sektoriui, jas 
reik÷tų kurti ir įgyvendinti, tinkamai 
atsižvelgiant į administracin÷s naštos 
paprastinimą ir mažinimą, kartu užtikrinant 
tam tikrą lankstumą, kad būtų galima 
lanksčiai prisitaikyti prie nustatytų 
finansavimo poreikių. Šios priemon÷s 
tur÷tų būti kuriamos atsižvelgiant į patirtį, 
įgytą įgyvendinant 2007–2013 m. 
daugiamet÷s finansin÷s programos 
finansines priemones, pvz., TEN-T 
projektų paskolų garantijų priemonę (angl. 
Loan Guarantee instrument for TEN-T 

projects, LGTT), rizikos pasidalijimo 
finansinę priemonę (angl. Risk Sharing 
Finance Facility, RSFF) ir 2020 m. 
Europos energetikos, klimato kaitos ir 
infrastruktūros fondą (fondas 
„Marguerite“); 

(37) pagal EITP tur÷tų būti pasiūlytos 
finansin÷s priemon÷s, kad į infrastruktūrą 
daug investuotų privačiojo sektoriaus 
investuotojai ir finansų įstaigos. Kad 
finansin÷s priemon÷s būtų pakankamai 
patrauklios privačiajam sektoriui, jas 
reik÷tų kurti ir įgyvendinti, tinkamai 
atsižvelgiant į administracin÷s naštos 
paprastinimą ir mažinimą, kartu užtikrinant 
pakankamą lankstumą, kad būtų galima 
lanksčiai prisitaikyti prie nustatytų 
finansavimo poreikių. Atsakingos valdymo 
institucijos tur÷tų sukurti reikiamas 
skatinamąsias priemones, kuriomis 
pritraukiami privatūs investuotojai. Šios 
priemon÷s tur÷tų būti kuriamos 
atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant 
2007–2013 m. daugiamet÷s finansin÷s 
programos finansines priemones, pvz., 
TEN-T projektų paskolų garantijų 
priemonę (angl. Loan Guarantee 
instrument for TEN-T projects, LGTT), 
rizikos pasidalijimo finansinę priemonę 
(angl. Risk Sharing Finance Facility, 
RSFF), 2020 m. Europos energetikos, 
klimato kaitos ir infrastruktūros fondą 
(fondas „Marguerite“) ir strategijos 
„Europa 2020“ projektų obligacijų 
iniciatyvą; 

 (37a) tos naujoviškos finansin÷s 
priemon÷s, pvz., projektų obligacijos, gali 
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paskatinti transporto infrastruktūros, 
turinčios Europos prid÷tines vert÷s, 
finansavimą. Taigi reik÷tų labai skatinti 
taikyti šias priemones, kad būtų kuo 
efektyviau naudojamos Sąjungos biudžeto 
l÷šos; 

(38) nors dauguma finansinių priemonių 
tur÷tų būti bendros visiems sektoriams, 
kai kurios iš jų gali būti skirtos ir 
atskiriems sektoriams. Komisijos tarnybos 
mano, kad nors finansin÷ parama 
plačiajuosčiam ryšiui pirmiausia bus 
paremta finansin÷mis priemon÷mis, 
transporto ir energetikos atveju 
finansin÷ms priemon÷ms reikalingų 
Sąjungos biudžeto išteklių dydis netur÷tų 
viršyti atitinkamai 2 ir 1 mlrd. EUR; 

(38) nustatant, kokios formos finansin÷ 
pagalba būtų veiksmingiausia, der÷tų 
tinkamai atsižvelgti į tinkamų finansuoti 
projektų ypatumus konkretaus sektoriaus 
ir projekto atžvilgiu; 

(39) siekdama užtikrinti, kad finansinių 
priemonių l÷šos būtų skiriamos kuo 
įvairesnių sektorių gav÷jams, ir paskatinti 
laipsnišką geografinį diversifikavimą tarp 
valstybių narių, Komisija, kaip partnerį 
pasitelkdama EIB, bendromis 
iniciatyvomis, kaip antai Europos viešojo ir 
privačiojo sektorių partneryst÷s pavyzdinis 
centras (EPEC) ir „Jaspers“, tur÷tų teikti 
valstyb÷ms nar÷ms paramą pl÷tojant 
atitinkamą projektų, kuriems gal÷tų būti 
skirtas finansavimas, sistemą; 

(39) siekdama užtikrinti, kad finansinių 
priemonių l÷šos būtų skiriamos kuo 
įvairesnių sektorių gav÷jams, ir paskatinti 
laipsnišką geografinį diversifikavimą tarp 
valstybių narių, išskirtinį d÷mesį skiriant 
teisę į Sanglaudos fondo finansavimą 
turinčioms valstyb÷ms nar÷ms, Komisija, 
kaip partnerį pasitelkdama EIB, bendromis 
iniciatyvomis, kaip antai Europos viešojo ir 
privačiojo sektorių partneryst÷s pavyzdinis 
centras (EPEC) ir „Jaspers“, tur÷tų teikti 
valstyb÷ms nar÷ms paramą pl÷tojant 
atitinkamą projektų, kuriems gal÷tų būti 
skirtas finansavimas, sistemą; 

 (39a) finansin÷s priemon÷s, kurias reikia 
įgyvendinti pagal šį reglamentą, tur÷tų 
būti grindžiamos 2012 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) Nr. 
966/2012 d÷l Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių1 
VIII antraštin÷je dalyje ir deleguotajame 
akte nustatytomis taisykl÷mis ir atitikti 
finansin÷ms priemon÷ms taikomas 
geriausios praktikos taisykles2; 

 __________________ 

 1 OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 

 2 COM (2011) XXX, „Kitos kartos 
finansinių priemonių sistema“. 
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Pakeitimas  28 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
41 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(41) daugiametis priemon÷s paramos 
programavimas tur÷tų būti nukreiptas į 
Sąjungos prioritetų r÷mimą, užtikrinant 
būtinų finansinių išteklių prieinamumą ir 
bendrų Sąjungos ir valstybių narių veiksmų 
nuoseklumą bei tęstinumą; Pasiūlymų, 
pateiktų įgyvendinus pirmąją daugiametę 
darbo programą transporto sektoriuje, 
išlaidos tur÷tų būti laikomos tinkamomis 
finansuoti nuo 2014 m. sausio 1 d., siekiant 
užtikrinti projektų, kuriems jau taikomas 
2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 680/2007, 
nustatantis bendrąsias taisykles d÷l 
Bendrijos finansin÷s paramos teikimo 
transeuropinių transporto ir energetikos 
tinklų srityse, tęstinumą; 

(41) daugiametis EITP paramos 
programavimas tur÷tų būti nukreiptas į 
Sąjungos prioritetų r÷mimą, užtikrinant 
būtinų finansinių išteklių prieinamumą ir 
bendrų Sąjungos ir valstybių narių veiksmų 
nuoseklumą, teisingumą, skaidrumą bei 
tęstinumą; Pasiūlymų, pateiktų 
įgyvendinus pirmąją daugiametę darbo 
programą transporto sektoriuje, išlaidos 
tur÷tų būti laikomos tinkamomis finansuoti 
nuo 2014 m. sausio 1 d., siekiant užtikrinti 
projektų, kuriems jau taikomas 2007 m. 
birželio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 680/2007, 
nustatantis bendrąsias taisykles d÷l 
Bendrijos finansin÷s paramos teikimo 
transeuropinių transporto ir energetikos 
tinklų srityse, tęstinumą; 

 

Pakeitimas  29 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
42 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (42a) atsižvelgiant į ribotus Sąjungos 
lygmeniu prieinamus išteklius, norint 
pasiekti pageidaujamą poveikį, reikia 
susitelkti į didžiausią Europos prid÷tinę 
vertę teikiančius projektus. Transporto 
sektoriuje Sąjungos paramą reik÷tų skirti 
pagrindiniam tinklui (ir visų pirma 
pagrindinio tinklo koridoriams), taip pat 
eismo valdymo sistemų srities bendros 
svarbos projektams. Energetikos 
sektoriuje finansine parama reik÷tų siekti 
visų pirma baigti kurti energetikos vidaus 
rinką, užtikrinti tiekimo saugumą, 
užtikrinti atsinaujinančiųjų išteklių 
elektros energijos perdavimą iš gamybos 
centrų vartojimo centrams bei saugykloms 
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ir pritraukti privačiąsias investicijas. 
Telekomunikacijų sektoriuje finansin÷ 
pagalba pirmiausia tur÷tų būti skiriama 
projektams, kurie sukurs plačiajuosčio 
ryšio paklausą, įskaitant Europos 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
kūrimą, nes tai tur÷tų paskatinti 
investicijas į plačiajuosčio ryšio tinklų 
diegimą; 

 

Pakeitimas  30 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
42 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (42b) energetikos sektoriuje didel÷ dalis 
numatomo biudžeto tur÷tų būti skiriama 
finansinių priemonių forma. 
Telekomunikacijų sektoriuje bendros 
svarbos projektams tur÷tų būti galima 
skirti Sąjungos finansinę paramą kaip 
dotacijas bendroms paslaugoms ir 
horizontaliesiems prioritetams, įskaitant 
pagalbinius programos veiksmus, ir kaip 
pagrindinių paslaugų platformoms skirtas 
dotacijos ir pirkimus. Plačiajuosčio ryšio 
diegimo veiksmams, įskaitant veiksmus, 
kurie paskatintų plačiajuosčio ryšio 
paklausą, tur÷tų būti galima skirti 
Sąjungos finansinę parama finansinių 
priemonių forma; 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į energetikos ir telekomunikacijų sektorių ypatumus ir siekiant, kad nebūtų rinkos 

iškraipymų ir būtų užtikrintas ekonomiškai efektyviausias ES l÷šų panaudojimas, turintis 

didžiausią sverto poveikį, finansin÷ parama tur÷tų būti didele dalimi grindžiama finansin÷mis 

priemon÷mis. 

 

Pakeitimas  31 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

43 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(43) Komisija tur÷tų atlikti laikotarpio (43) Komisija tur÷tų atlikti laikotarpio 
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vidurio ir ex post vertinimus, kad įvertintų 
finansavimo veiksmingumą ir efektyvumą 
bei jo poveikį bendriems priemon÷s 
tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
prioritetams; 

vidurio ir ex post vertinimus ir pranešti jų 
rezultatus Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui, kad būtų 
įvertintas finansavimo veiksmingumas ir 
efektyvumas bei jo poveikis bendriems 
EITP tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
prioritetams. Komisija tur÷tų viešai 
paskelbti ir bent kartą per metus 
atnaujinti informaciją apie pagal EITP 
vykdomus projektus; 

 

Pakeitimas  32 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
44 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(44) remiantis atskiruose reglamentuose 
nustatytomis konkretiems sektoriams 
skirtomis gair÷mis, parengtas prioritetinių 
sričių, kurioms tur÷tų būti taikomas šis 
reglamentas, sąrašas, kuris tur÷tų būti 
įtrauktas į priedą. Kad būtų atsižvelgta į 
galimus politikos prioritetų ir 
technologinių galimybių pokyčius, taip pat 
į eismo srautus, Komisijai pagal Sutarties 
d÷l Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį tur÷tų būti suteikta teis÷ 
priimti aktus, kuriais priimami priedo 
pakeitimai. Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija tur÷tų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai; 

(44) remiantis atskiruose reglamentuose 
nustatytomis konkretiems sektoriams 
skirtomis gair÷mis, parengtas prioritetinių 
sričių, kurioms tur÷tų būti taikomas šis 
reglamentas, sąrašas, kuris tur÷tų būti 
įtrauktas į priedą. Kad būtų atsižvelgta į 
galimus politikos prioritetų ir 
technologinių galimybių pokyčius, taip pat 
į eismo srautus, Komisijai pagal Sutarties 
d÷l Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį tur÷tų būti suteikta teis÷ 
priimti aktus, kuriais priimami priedo 
pakeitimai. Atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tur÷tų tinkamai konsultuotis, 
įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
Komisija tur÷tų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai; 

 

Pakeitimas  33 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
47 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(47) Europos Sąjungos finansiniai interesai 
tur÷tų būti apsaugoti proporcingomis 
priemon÷mis per visą išlaidų ciklą, 
įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą 
ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmok÷tų ar 
netinkamai panaudotų l÷šų susigrąžinimą ir 
prireikus sankcijas; 

(47) Sąjungos finansiniai interesai tur÷tų 
būti apsaugoti proporcingomis 
priemon÷mis per visą išlaidų ciklą, 
įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą 
ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmok÷tų ar 
netinkamai panaudotų l÷šų susigrąžinimą ir 
prireikus sankcijų taikymą. Informacija 
apie visas tokias priemones visais etapais 
tur÷tų būti visiškai skaidriai pateikiama 
Parlamentui; 

 

Pakeitimas  34 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

47 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (47a) šalių sudaromos sutarties formos 
turi atitikti projekto pagrindą bei 
aplinkybes ir užtikrinti plačią ir sąžiningą 
konkurenciją d÷l projektų, kurie bendrai 
finansuojami taikant EITP ir kuriems 
taikomos viešųjų pirkimų procedūros. 

 Siekiant ekonominiu požiūriu geriausios 
kainos ir efektyviausio projekto vykdymo, 
pagrindin÷s sutarties sąlygos tur÷tų būti 
nustatomos sąžiningai ir atsižvelgiant į su 
projektu susijusią riziką, nepaisant to, ar 
taikomi nacionaliniai, ar tarptautiniai 
standartai; 

 

Pakeitimas  35 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

47 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (47b) siekiant užtikrinti plačią ir 
sąžiningą konkurenciją d÷l projektų, 
finansuojamų pagal EITP, sutarties 
forma turi atitikti projekto tikslus ir 
aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti 
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nustatomos taip, kad su vykdytinais 
darbais susijusi rizika būtų sąžiningai 
padalijama, siekiant didžiausio 
ekonominio ir darbų vykdymo 
efektyvumo. Šis principas tur÷tų būti 
taikomas neatsižvelgiant į tai, ar 
naudojamas nacionalinis, ar tarptautinis 
sutarties pavyzdys; 

Pagrindimas 

Kai kuriose valstyb÷se nar÷se tarp perkančiųjų organizacijų pastebima did÷janti tendencija 

bendrąsias sutarties sąlygas pakeisti konkrečiomis sutarties sąlygomis, taip pakeičiant ir su 

viešaisiais projektais susijusios rizikos padalijimą. Tokie pakeitimai turi neigiamų pasekmių ne 

tik projektą vykdančios įmon÷s ar organizacijos sutartinei pad÷čiai, bet ir bendrai 

konkurencinei aplinkai atitinkamose šalyse ir pačiam projektui. 

 

Pakeitimas  36 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

47 c konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (47c) siekiant užtikrinti, kad tarp projektų, 
finansuojamų pagal EITP, būtų plati ir 
sąžininga konkurencija, konkursai turi 
vykti pagal teisingas ir skaidrias sutarčių 
sąlygas, o pasirinkta sutarties forma turi 
atitikti projekto tikslus ir aplinkybes; 

 

Pakeitimas  37 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

48 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(48) kai kuriuos Sąjungai svarbius 
infrastruktūros projektus gali prireikti 
susieti su kaimynin÷mis šalimis, 
besirengiančiomis stoti į ES šalimis ir 
kitomis trečiosiomis šalimis, ir šias šalis į 
juos įtraukti. Europos infrastruktūros 
tinklų priemone tur÷tų būti paprasčiau 
susieti ir finansuoti šiuos infrastruktūros 
objektus, kad būtų užtikrinta Sąjungos 
biudžeto vidaus ir išor÷s priemonių darna; 

(48) kai kuriuos Sąjungai svarbius 
infrastruktūros projektus gali prireikti 
susieti su kaimynin÷mis šalimis, 
besirengiančiomis stoti į ES šalimis ir 
kitomis trečiosiomis šalimis, ir šias šalis į 
juos įtraukti, pavyzdžiui, Pietų ir Rytų 
Viduržemio jūros regione yra daug saul÷s 
energijos, kurią galima importuoti į 
Sąjungą naudojant elektros energijos 
tolimojo perdavimo linijas. EITP tur÷tų 
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būti paprasčiau susieti ir finansuoti šiuos 
infrastruktūros objektus, kad būtų 
užtikrinta Sąjungos biudžeto vidaus ir 
išor÷s priemonių darna. Kad nekiltų 
kliūčių įgyvendinant šiuos projektus, ypač 
jūrų greitkelių srityje, reikia deramai 
koordinuoti susijusių Komisijos 
generalinių direktoratų veiklą; 

 

Pakeitimas  38 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

48 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (48a) įmonių, įsikūrusių trečiosiose 
šalyse, dalyvavimas yra būtina sąlyga 
siekiant įgyvendinti EITP tikslus, nes jos 
turi patirties ir praktinių techninių žinių, 
kurias gali panaudoti projektams. Tačiau 
reikia atkreipti ypatingą d÷mesį į tai, kad 
šios įmon÷s turi laikytis darbo, socialin÷s 
ir aplinkosaugos teis÷s normų. Europos 
visuomen÷ tampa reiklesn÷ šiuo klausimu. 
Taigi Komisijai reikia suteikti priemones, 
kad ji gal÷tų vykdyti šią užduotį siekiant 
sąžiningos konkurencijos tarp Sąjungos 
įmonių ir įmonių iš trečiųjų šalių; 

 

Pakeitimas  39 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
48 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (48b) įmonių iš trečiųjų šalių dalyvavimas 
Sąjungos finansuojamuose projektuose 
turi būti leidžiamas laikantis reikalavimo 
d÷l abipusiškumo prekybos santykiuose. 
Tai reiškia, kad Sąjungos įmon÷s turi 
tur÷ti panašias galimybes atitinkamose 
trečiosiose šalyse; 

 

Pakeitimas  40 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Dalykas Dalykas ir taikymo sritis 

Šiuo reglamentu sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemon÷ ir 
nustatomos Sąjungos finansin÷s paramos 
teikimo transeuropiniams tinklams, 
siekiant paremti transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų infrastruktūros srities 
projektus, sąlygos, metodai ir procedūros. 

Šiuo reglamentu sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemon÷ ir 
nustatomos Sąjungos finansin÷s paramos 
teikimo transeuropiniams tinklams sąlygos, 
metodai ir procedūros, taip pat ištekliai, 
skirti pagal 2014–2020 m. daugiametę 
finansinę programą, ir šių išteklių 
valdymo priemon÷s, siekiant paremti 
bendros svarbos transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų infrastruktūros srities 
projektus ir išnaudoti šių sektorių 
sinergiją. 

 

Pakeitimas  41 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

2 straipsnio 2 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) tarpvalstybin÷ atkarpa – atkarpa, kurioje 
užtikrinamas bent dviejų valstybių narių 
arba valstyb÷s nar÷s ir kaimynin÷s šalies 
bendros svarbos projekto tęstinumas; 

2) tarpvalstybin÷ atkarpa – atkarpa, kurioje 
užtikrinamas abiejose dviejų valstybių 
narių arba valstyb÷s nar÷s ir kaimynin÷s 
šalies sienos pus÷se tarp artimiausių 
miestų transporto mazgų, kaip apibr÷žta  
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T 
gair÷s] 3 straipsnio o punkte, vykdomo 
bendros svarbos projekto tęstinumas; 

 

Pakeitimas  42 
Pasiūlymas d÷l reglamento 

2 straipsnio 2 a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a) kaimynin÷ šalis – šalis, kuriai taikoma 
Europos kaimynyst÷s politika, įskaitant 
strateginę partnerystę, pl÷tros politika, 
Europos ekonomin÷s erdv÷s arba Europos 
laisvosios prekybos asociacijos šalis; 

 



 

 
 PE519.322/ 28 

 LT 

Pakeitimas  43 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 2 b punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b) trečioji šalis – bet kuri kaimynin÷ šalis 
ir visos kitos šalys, su kuriomis Sąjunga 
gali bendradarbiauti, kad pasiektų šiame 
reglamente numatytus tikslus; 

 

Pakeitimas  44 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 4 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4) tyrimai – veikla, reikalinga rengiantis 
įgyvendinti projektą, pavyzdžiui, 
parengiamieji, įgyvendinamumo, 
vertinimo, bandymų ir pripažinimo tyrimai 
(taip pat ir kaip programin÷ įranga) ir bet 
kokios kitos technin÷s paramos priemon÷s, 
įskaitant išankstinius projekto apibr÷žimo, 
planavimo ir sprendimų d÷l jo finansavimo 
pri÷mimo veiksmus, kaip antai atitinkamų 
vietų žvalgymas ir finansinio paketo 
parengimas; 

4) tyrimai – veikla, reikalinga rengiantis 
įgyvendinti projektą, pavyzdžiui, 
parengiamieji, kartografiniai, 
įgyvendinamumo, vertinimo, bandymų ir 
pripažinimo tyrimai (taip pat ir kaip 
programin÷ įranga) ir bet kokios kitos 
technin÷s paramos priemon÷s, įskaitant 
išankstinius projekto apibr÷žimo, 
planavimo ir sprendimų d÷l jo finansavimo 
pri÷mimo veiksmus, kaip antai atitinkamų 
vietų žvalgymas ir finansinio paketo 
parengimas; 

Pagrindimas 

Kartografavimas, ypač plačiajuosčio ryšio kartografavimas, turi būti įtrauktas į tyrimų, kurie 

gali būti finansuojami dotacijomis, apibr÷žtį. 

 

Pakeitimas  45 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 5 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5) pagalbiniai programos veiksmai – 
lydimosios priemon÷s, būtinos Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei ir 
atskiroms konkretiems sektoriams skirtoms 
gair÷ms įgyvendinti, kaip antai paslaugos 
(visų pirma technin÷ pagalba), 

5) pagalbiniai programos veiksmai – visos 
lydimosios priemon÷s, būtinos Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei ir 
atskiroms konkretiems sektoriams skirtoms 
gair÷ms įgyvendinti, kaip antai paslaugos 
(visų pirma technin÷ ir finansų inžinerijos 
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parengiamoji, įgyvendinamumo, 
koordinavimo, steb÷senos, kontrol÷s, 
audito ir vertinimo veikla, tiesiogiai 
reikalinga min÷tai priemonei valdyti ir jos 
tikslams pasiekti, visų pirma tyrimai, 
susitikimai, informavimas, infrastruktūros 
kartografavimas, porinis 
bendradarbiavimas, sklaida, 
informuotumo didinimo ir ryšių veiksmai, 
išlaidos, susijusios su IT tinklais, 
daugiausia skirtais informacijos mainams, 
ir kartu visos kitos technin÷s ir 
administracin÷s pagalbos išlaidos, kurių 
gali reik÷ti min÷tai priemonei valdyti ar 
atskiroms konkretiems sektoriams skirtoms 
gair÷ms įgyvendinti; 

pagalba), parengiamoji, įgyvendinamumo, 
koordinavimo, steb÷senos, konsultacijų su 
suinteresuotaisiais subjektais, kontrol÷s, 
audito ir vertinimo veikla, reikalinga 
siekiant sudaryti palankias sąlygas 
bendros svarbos projektų parengimui, 
ypač Sanglaudos fondo l÷šas gaunančiose 
šalyse, kad būtų skirtas finansavimas 
pagal šį reglamentą arba finansin÷se 
rinkose, arba tiesiogiai reikalinga 
kuriamai priemonei valdyti ir jos tikslams 
pasiekti. Be kita ko, tai tyrimai, 
susitikimai, informavimas, infrastruktūros 
kartografavimas, sklaida, informuotumo 
didinimo, ryšių ir suderinti veiksmai, 
išlaidos, susijusios su IT tinklais, 
daugiausia skirtais informacijos apie 
priemonę mainams, ir kartu visos kitos 
technin÷s ir administracin÷s pagalbos 
išlaidos, kurias patiria Komisija ir kurių 
gali reik÷ti priemonei valdyti ar atskiroms 
konkretiems sektoriams skirtoms gair÷ms 
įgyvendinti; 

 

Pakeitimas  46 
Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 6 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6) veiksmas – bet kokia veikla, būtina 
bendros svarbos projektui įgyvendinti ir 
finansiškai, techniškai ar laiko požiūriu 
savarankiška; 

6) veiksmas – bet kokia veikla, būtina 
bendros svarbos projektui įgyvendinti, 
finansiškai bei techniškai identifikuojama 
ir apribota laiko atžvilgiu; 

 

Pakeitimas  47 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 9 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9) įgyvendinimo įstaiga – paramos gav÷jo, 
t. y. valstyb÷s nar÷s arba tarptautin÷s 
organizacijos, veiksmui atlikti paskirta 
valstybin÷ arba privačioji įmon÷ ar įstaiga. 
Sprendimą d÷l tokio paskyrimo savo 
atsakomybe priima paramos gav÷jas, o 

9) įgyvendinimo įstaiga – paramos gav÷jo, 
t. y. valstyb÷s nar÷s arba tarptautin÷s 
organizacijos, veiksmui atlikti paskirta 
valstybin÷ arba privačioji įmon÷ ar įstaiga. 
Sprendimą d÷l tokio paskyrimo savo 
atsakomybe priima paramos gav÷jas, o 
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jeigu d÷l tokio paskyrimo būtina sudaryti 
pirkimo sutartį, laikomasi taikytinų viešojo 
pirkimo taisyklių; 

jeigu d÷l tokio paskyrimo būtina sudaryti 
pirkimo sutartį, laikomasi taikytinų 
Sąjungos viešojo pirkimo taisyklių; 

 

Pakeitimas  48 
Pasiūlymas d÷l reglamento 

2 straipsnio 9 a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9a) visuotinis tinklas – pagal Reglamento 
(ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T gair÷s] 
II skyrių nustatyta transporto 
infrastruktūra; 

 

Pakeitimas  49 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 12 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

12) kliūtis – fizin÷ užtvara, d÷l kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas. Tokia užtvara 
gali būti pašalinta pastačius naujus 
infrastruktūros objektus (pavyzdžiui, tiltus 
ar tunelius), kuriais sprendžiamos 
nuolydžio, kreivių spindulių, gabaritų ir 
kitokios problemos. Poreikis atnaujinti 
esamą infrastruktūrą nelaikomas kliūtimi; 

12) kliūtis – fizin÷ ir (arba) funkcin÷ 
transporto srities užtvara, d÷l kurios 
sistema sutrikdoma taip, kad paveikiamas 
tolimųjų srautų tęstinumas, ir kuri gali būti 
pašalinta naujais infrastruktūros objektais 
ar labai atnaujinus esamą infrastruktūrą, 
kas gal÷tų reikšmingai pagerinti pad÷tį ir 
pašalinti su kliūtimi susijusius 
suvaržymus; 

 

Pakeitimas  50 
Pasiūlymas d÷l reglamento 

2 straipsnio 20 a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 20a) sektorių sinergija – panašių ir 
papildančių veiksmų, įgyvendinamų bent 
dviejuose iš trijų sektorių (transporto, 
energetikos ir telekomunikacijų), kuriems 
taikomas šis reglamentas, buvimas, 
leidžiantis optimizuoti sąnaudas ir (arba) 
rezultatus sutelkus finansinius, techninius 
ir (arba) žmogiškuosius išteklius; 
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Pakeitimas  51 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

2 straipsnio 20 b punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 20b) atskiras tinklas – valstyb÷s nar÷s 
geležinkelio tinklas arba jo dalis, kaip 
apibr÷žta Reglamento (ES) Nr. 
XXXX/2012 [TEN-T gairių] 3 straipsnio 
qq dalyje; 

 

Pakeitimas  52 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

3 straipsnio įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Europos infrastruktūros tinklų priemon÷ 
suteikia galimybę pagal transeuropinių 
tinklų politiką rengti ir įgyvendinti bendros 
svarbos projektus energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
remiamas projektų, kuriais siekiama pl÷toti 
ir statyti naują arba atnaujinti esamą 
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
srities infrastruktūrą, įgyvendinimas. Šiuo 
tikslu Europos infrastruktūros tinklų 
priemone siekiama tokių tikslų: 

Europos infrastruktūros tinklų priemon÷ 
suteikia galimybę pagal transeuropinių 
tinklų politiką rengti ir įgyvendinti bendros 
svarbos projektus energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose. Visų pirma 
Europos infrastruktūros tinklų priemone 
remiamas projektų, kuriais siekiama pl÷toti 
ir statyti naują arba atnaujinti esamą 
transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
srities infrastruktūrą ir kuriais teikiama 
pirmenyb÷ trūkstamai infrastruktūrai, 
įgyvendinimas. Šiuo tikslu Europos 
infrastruktūros tinklų priemone siekiama 
tokių tikslų: 

 

Pakeitimas  53 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
3 straipsnio a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) skatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, pl÷tojant šiuolaikiškus ir itin 
efektyvius transeuropinius tinklus – taip 
visai Europos Sąjungai suteikiama naudos, 

a) pagal strategiją „Europa 2020“ skatinti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą, 
pl÷tojant šiuolaikiškus ir itin efektyvius 
transeuropinius tinklus, kuriuos kuriant 
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susijusios su konkurencingumu ir 
ekonomine, socialine bei teritorine 
sanglauda bendrojoje rinkoje, ir sukuriama 
privačiosioms ir viešosioms investicijoms 
palankesn÷ aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesiogin÷s 
paramos derinį, taip pat išnaudojant 
sektorių sinergiją. Tai, kaip pasiekta šio 
tikslo, bus vertinama pagal viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į bendros svarbos 
projektus dydį, visų pirma su bendros 
svarbos projektais susijusių viešųjų ir 
privačiųjų investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį; 

atsižvelgiama į būsimus transporto 
srautus – taip visai Sąjungai suteikiama 
naudos, susijusios su konkurencingumo 
pasaulin÷je rinkoje ir ekonomin÷s, 
socialin÷s bei teritorin÷s sanglaudos 
bendrojoje rinkoje stiprinimu, ir sukuriama 
privačiosioms, viešosioms bei kartu 
viešosioms ir privačiosioms investicijoms 
palankesn÷ aplinka, taikant finansinių 
priemonių bei Sąjungos tiesiogin÷s 
paramos derinį tais atvejais, kai bendras 
priemonių naudojimas gali būti 
naudingas projektams. Tai, kaip pasiekta 
šio tikslo, bus vertinama pagal viešųjų, 
privačiųjų arba kartu privačiųjų ir viešųjų 
investicijų į bendros svarbos projektus dydį 
ir, be kita ko, investicijų, atliktų pagal šį 
reglamentą naudojant finansines 
priemones, dydį; 

 

Pakeitimas  54 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
3 straipsnio b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti savo 
tikslus iki 2020 m. 20 % sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, 
kartu užtikrinant didesnį valstybių narių 
solidarumą. 

b) suteikti Sąjungai galimybę pasiekti savo 
tvaraus vystymosi tikslus, be kita ko, iki 
2020 m., palyginti su 1990 m. apimtimis, 
bent 20 % sumažinti išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir 
20 % padidinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalį, taip padedant įgyvendinti 
Sąjungos anglies dioksido išmetimo 
mažinimo vidutinio ir ilgo laikotarpio 
tikslus, kartu užtikrinant didesnį valstybių 
narių solidarumą. 

 

Pakeitimas  55 
Pasiūlymas d÷l reglamento 

3 straipsnio b a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) padidinti pagal šį reglamentą 
skiriamų išteklių veiksmingumą. Tai, kaip 
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šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
nustatant, kokios masto ekonomijos 
Komisija pasiek÷ finansinių, techninių ir 
žmogiškųjų išteklių aspektais valdant 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę, 
ir prireikus atsižvelgiant į bendrą 
išnaudojant sektorių sinergiją įgyvendintų 
projektų skaičių; 

 

Pakeitimas  56 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

3 straipsnio b b punktas (naujas)  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  bb) prisid÷ti remiant Europos prid÷tinę 
vertę bei didelę socialinę naudą 
duodančius projektus, kurie negauna 
pakankamo rinkos finansavimo. 

 

Pakeitimas  57 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekiant bendrųjų 3 straipsnyje 
nurodytų tikslų, Europos infrastruktūros 
tinklų priemon÷ tur÷tų pad÷ti pasiekti 
tokius konkretiems sektoriams nustatytus 
tikslus: 

1. Neprieštaraujant bendriesiems 
3 straipsnyje nurodytiems tikslams, 
Europos infrastruktūros tinklų priemon÷ 
turi pad÷ti pasiekti tokius konkretiems 
sektoriams nustatytus tikslus: 

 

Pakeitimas  58 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas 
jungtis; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių transporto maršrutuose, 
kuriems skirta parama pagal Europos 

i) pašalinti kliūtis ir sukurti trūkstamas 
jungtis, ypač sujungti tarpvalstybines 
atkarpas; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal naujų ir patobulintų 
tarpvalstybinių jungčių bei pašalintų 
kliūčių skaičių visų rūšių transporto 
maršrutuose, kuriems skirta parama pagal 
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infrastruktūros tinklų priemonę; Europos infrastruktūros tinklų priemonę; 

 

Pakeitimas  59 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal paprastųjų 
geležinkelių tinklo ilgį ES 27 valstyb÷se 
nar÷se ir greitųjų geležinkelių tinklo ilgį 
ES 27 valstyb÷se nar÷se; 

ii) užtikrinti, kad ilgainiui transportas taptų 
tausus ir efektyvus; tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal sukurto arba 
atnaujinto pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gair÷s] 
45 straipsnio 2 dalyje išd÷stytus 
reikalavimus pagrindiniam tinklui 
geležinkelių ir vidaus vandens kelių tinklo 
ilgį ir pagal skaičių alternatyvių šaltinių 
energijos tiekimo punktų, skirtų 
transporto priemon÷ms, naudojančioms 
pagrindinį kelių tinklą ES 27 valstyb÷se 
nar÷se; 

 

Pakeitimas  60 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų sąveiką. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal uostų ir oro 
uostų, prijungtų prie geležinkelių tinklo, 
skaičių. 

iii) optimizuoti transporto rūšių integraciją 
bei sujungimą ir padidinti transporto 
paslaugų daugiarūšiškumą bei 
prieinamumą. Tai, kaip šio tikslo pasiekta, 
bus vertinama pagal vidaus vandenų ir 
jūrų uostų ir oro uostų, prijungtų prie 
geležinkelių tinklo skaičių, taip pat pagal 
sukurtų daugiarūšių logistikos platformų 
ir jūrų greitkelių skaičių; 

 

Pakeitimas  61 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iiia) optimizuoti transporto rūšių 
sąveikumą ir saugumą. Tai, kaip šio tikslo 
pasiekta, bus vertinama pagal kelių, 
kuriuose įdiegtos intelektin÷s transporto 
sistemos (Europos geležinkelių eismo 
valdymo sistema (ERTMS) ir upių 
informacijos paslaugos), geležinkelio 
linijų, pritaikytų prie Europos 
standartinio nominalaus v÷ž÷s pločio, 
kilometrų skaičių ir kelių transporto 
intelektinių transporto sistemų, SESAR ir 
laivų eismo steb÷senos ir informacijos 
sistemos (VTMIS) įdiegimo laipsnį; 

 

Pakeitimas  62 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 1 dalies a punkto iii b papunktis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iiib) pasirengti būsimiems transporto 
srautams; 

 

Pakeitimas  63 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii c papunktis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iiic) sudaryti sąlygas mažinti visų rūšių 
transporto išmetamo anglies dioksido 
kiekį, pereinant prie novatoriškų 
transporto technologijų, išmetančių mažai 
anglies dioksido ir efektyviai vartojančių 
energiją, taip pat įdiegti alternatyvias 
varymo sistemas ir sukurti reikiamą 
infrastruktūrą, kad būtų galima pereiti 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos ir transporto 
sistemos. 
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Pakeitimas  64 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) skatinti tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko 
užtikrinant, kad n÷ viena valstyb÷ nar÷ 
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal projektų, kuriuos įgyvendinant 
valstybių narių tinklai iš tikrųjų 
sujungiami ir šalinamos vidaus kliūtys, 
skaičių; 

i) didinti konkurencingumą skatinant 
tolesnę energetikos vidaus rinkos 
integraciją ir valstybių elektros energijos 
bei dujų tinklų sąveiką, be kita ko 
užtikrinant, kad n÷ viena valstyb÷ nar÷ 
nebūtų atskirta nuo Europos tinklo arba 
priklausoma nuo vieno tiekimo šaltinio; 
tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal projektų, kuriuos įgyvendinant 
veiksmingai skatinama dujų rinkos 
tiekimo šaltinių konkurencija ir kainų 
konvergencija sujungiant valstybių narių 
tinklus bei šalinant vidaus kliūtis, skaičių; 

 

Pakeitimas  65 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal sistemos atsparumo raidą ir sistemos 
operacijų saugumą, taip pat projektų, 
kuriuos įgyvendinant galima įvairinti 
tiekimo šaltinius, tiekiančias šalis ir 
maršrutus, skaičių; 

ii) didinti Sąjungos tiekimo saugumą tiek 
elektros energijos, tiek dujų sektoriuje; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal sistemos atsparumo raidą ir sistemos 
operacijų efektyvumą bei saugumą, pagal 
pažangiųjų tinklų diegimą, optimalų 
energetikos infrastruktūros išnaudojimą 
ir atsinaujinančių energijos šaltinių 
integravimą, taip pat projektų, kuriuos 
įgyvendinant galima įvairinti tiekimo 
šaltinius, tiekiančias šalis ir maršrutus, 
skaičių; 

 

Pakeitimas  66 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) prisid÷ti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo tinklą ir anglies 
dioksido perdavimo tinklų pl÷tojimą; tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal atsinaujinančiosios energijos, 
perduotos iš energijos gamybos centrų 
svarbiausiems vartojimo centrams ir 
saugykloms, kiekį bei CO2 išlakų, kurių 
išvengta įgyvendinus Europos 
infrastruktūros tinklų priemon÷s paramą 
gavusius projektus, bendrą kiekį. 

iii) prisid÷ti prie darnaus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, visų pirma skatinant 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
integravimą į perdavimo ir paskirstymo 
tinklą, didinant energijos naudojimo 
efektyvumą ir pažangiųjų energijos bei 
anglies dioksido perdavimo tinklų 
pl÷tojimą; tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus 
vertinama pagal atsinaujinančiosios 
energijos, perduotos iš energijos gamybos 
centrų svarbiausiems vartojimo centrams ir 
saugykloms, kiekį, atsako į vartotojų 
poreikius mastą ir CO2 išlakų, kurių 
išvengta įgyvendinus Europos 
infrastruktūros tinklų priemon÷s paramą 
gavusius projektus, bendrą kiekį, taip pat 
pagal iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių, integruotų į Europos energetikos 
sistemą, gautos energijos bendrą kiekį. 

 

Pakeitimas  67 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -i) skatinti plačiajuosčio ryšio paslaugų 
paklausą ir pad÷ti jai atsirasti 
populiarinant nacionalinių internetu 
teikiamų viešųjų paslaugų sujungimą ir 
sąveikumą bei prieigą prie tokių tinklų; 
tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal piliečių ir įmonių, kurie naudojasi 
internetu teikiamomis viešosiomis 
paslaugomis, skaičių ir tokių paslaugų 
tarpvalstybinį prieinamumą; 

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą (įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) atliekamą darbą); 
tai, kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal plačiajuosčio ir itin spartaus 

i) greičiau diegti spartaus ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklus ir paspartinti tų 
tinklų taikymą, kad būtų patenkinta esama 
auganti paklausa, panaikinta skaitmenin÷ 
atskirtis ir skatinamas 
konkurencingumas, darbo vietų kūrimas 
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plačiajuosčio ryšio apr÷ptį ir namų ūkių, 
turinčių spartesnį nei 100 Mbps 
plačiajuostį ryšį, skaičių; 

ir augimas, be kita ko, prijungiant 
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ); tai, 
kaip šio tikslo pasiekta, bus vertinama 
pagal plačiajuosčio ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio apr÷ptį ir namų ūkių, 
turinčių ne l÷tesnį nei 100 Mb/s, 1 Gb/s ir 
didesn÷s spartos plačiajuostį ryšį, skaičių; 

 

Pakeitimas  68 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Europos infrastruktūros tinklų priemon÷s 
įgyvendinimo finansinis paketas 2014–
2020 m. yra 50 000 000 000 EUR1. Ši 
suma 3 straipsnyje nurodytiems sektoriams 
paskirstoma taip: 

1. Skaičiuojama, kad iki 2020 m. į 
transeuropinius transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų tinklus reik÷s investuoti 
970 000 000 000 EUR. Europos 
infrastruktūros tinklų priemon÷s 
įgyvendinimo finansinis paketas 2014–
2020 m. yra [50 000 000 000 EUR1]. Ši 
suma 3 straipsnyje nurodytiems sektoriams 
paskirstoma taip: 

a) transportas: 31 694 000 000 EUR, iš jų 
10 000 000 000 EUR pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą valstyb÷se nar÷se, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą; 

a) transportas: [31 694 000 000 EUR], iš jų 
[10 000 000 000 EUR] pervedami iš 
Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti 
pagal šį reglamentą tik valstyb÷se nar÷se, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą; 

b) energetika: 9 121 000 000 EUR; b) energetika: [9 121 000 000 EUR]; 

c) telekomunikacijos: 9 185 000 000 EUR. c) telekomunikacijos: 
[9 185 000 000 EUR]. 

__________________ __________________ 
1 Visi duomenys pateikiami 2011 m. 
palyginamosiomis kainomis. Atitinkamas 
sumas, išreikštas dabartin÷mis kainomis, 
galima rasti finansin÷je teis÷s akto 
pasiūlymo pažymoje. 

1 Kol bus sudarytas susitarimas d÷l 2014–
2020 m. daugiamet÷s finansin÷s 
programos. 

 

Pakeitimas  69 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iš Europos infrastruktūros tinklų 
priemon÷s finansinio paketo gali būti 
dengiamos išlaidos, susijusios su 
programai valdyti ir jos tikslams pasiekti 
būtina parengiamąja, steb÷senos, 
kontrol÷s, audito ir vertinimo veikla, visų 
pirma su tyrimais, ekspertų susitikimais, 
kiek tos išlaidos susijusios su bendraisiais 
šio reglamento tikslais; išlaidos, susijusios 
su IT tinklais, daugiausia skirtais 
informacijos tvarkymui ir mainams, taip 
pat visos kitos technin÷s ir 
administracin÷s pagalbos išlaidos, kurias 
Komisija patiria valdydama programą. 

2. Iš Europos infrastruktūros tinklų 
priemon÷s finansinio paketo dengiamos 
išlaidos, susijusios su: 

 a) veiksmais, kuriais padedama 
įgyvendinti bendros svarbos projektus, 
apibr÷žtus 7 straipsnyje; 

 b) pagalbiniais programos veiksmais, 
apibr÷žtais 2 straipsnio 5 punkte (iki 
1,5 %); 

L÷šos taip pat gali būti skiriamos siekiant 
padengti technin÷s ir administracin÷s 
pagalbos išlaidas, būtinas užtikrinti 
per÷jimą nuo priemonių, priimtų pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 680/2007 , prie 
programos. Jei būtina, asignavimai gali 
būti įtraukti į biudžetą po 2020 m. ir būti 
skirti analogiškoms išlaidoms, kad būtų 
galima valdyti veiksmus, kurie nebaigti iki 
2020 m. gruodžio 31 d. 

c) technin÷s ir administracin÷s pagalbos 
išlaidos, būtinos siekiant užtikrinti 
per÷jimą nuo priemonių, priimtų pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 680/2007, prie 
programos. 

 

Pakeitimas  70 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

5 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikusi 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija gali 
perkelti 1 dalyje nurodytus asignavimus iš 
vieno sektoriaus į kitą, išskyrus 
10 000 000 000 EUR sumą, kuri 
pervedama iš Sanglaudos fondo transporto 
sektoriaus projektams finansuoti valstyb÷se 

3. Pagal 26 straipsnio 1 dalį atlikus 
laikotarpio vidurio vertinimą, Komisijos 
pasiūlymu, po konsultacijų su 
atitinkamais komitetais Europos 
Parlamentas ir Taryba gali perkelti 1 
dalyje nurodytus asignavimus iš vieno 
sektoriaus į kitą, išskyrus [10 000 000 000 
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nar÷se, turinčiose teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą. 

EUR]1 sumą, kuri pervedama iš 
Sanglaudos fondo transporto sektoriaus 
projektams finansuoti valstyb÷se nar÷se, 
turinčiose teisę gauti Sanglaudos fondo 
finansavimą. 

 __________________ 

 1 Kol bus sudarytas susitarimas d÷l 2014–
2020 m. daugiamet÷s finansin÷s 
programos. 

 

Pakeitimas  71 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Metinius įsipareigojimų asignavimus 
tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, 
neviršydami daugiamet÷s finansin÷s 
programos ribų. 

 

Pakeitimas  72 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

6 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Darbo programoje nustatomos 
dotacijų, pirkimo ir finansinių priemonių, 
kurios gali būti naudojamos numatytoms 
prioritetin÷ms sritims finansuoti, formos. 

 

Pakeitimas  73 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
6 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Dalį Europos infrastruktūros tinklų 
priemon÷s Komisija gali patik÷ti 
įgyvendinti Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] 55 straipsnio 1 dalies 

2. Dalį Europos infrastruktūros tinklų 
priemon÷s Komisija, vadovaudamasi 
poveikio vertinimais, gali patik÷ti 
įgyvendinti Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 55 straipsnio 1 dalies 
a punkte ir 59 straipsnyje nurodytoms 
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c punkte nurodytoms įstaigoms. įstaigoms, ypač TEN-T vykdomajai 
įstaigai, suderindama tai su Europos 
infrastruktūros tinklų priemon÷s 
optimalaus valdymo ir efektyvumo 
trijuose sektoriuose reikalavimais. 

 

Pakeitimas  74 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

7 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Transporto srityje tik veiksmai, kuriais 
prisidedama prie bendros svarbos projektų 
pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/2012 
[TEN-T gair÷s], ir pagalbiniai programos 
veiksmai yra tinkami gauti pirkimo ir 
finansinių priemonių pavidalo Sąjungos 
finansinę paramą pagal šį reglamentą. Tik 
toliau nurodyti veiksmai yra tinkami gauti 
dotacijų pavidalo Sąjungos finansinę 
paramą pagal šį reglamentą: 

Transporto srityje tik veiksmai, kuriais 
prisidedama prie bendros svarbos projektų 
pagal Reglamentą (ES) Nr. XXX/2012 
[TEN-T gair÷s], ir pagalbiniai programos 
veiksmai yra tinkami gauti pirkimo ir 
finansinių priemonių pavidalo Sąjungos 
finansinę paramą pagal šį reglamentą. Tik 
toliau nurodyti veiksmai yra tinkami gauti 
dotacijų pavidalo Sąjungos finansinę 
paramą pagal šį reglamentą: 

a) veiksmai, kuriais kuriamas pagrindinis 
tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gair÷s] III skyrių, 
įskaitant naujų technologijų ir naujovių 
diegimą pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gair÷s] 
39 straipsnį; 

a) veiksmai, kuriais kuriamas pagrindinis 
tinklas pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gair÷s] III skyrių, 
įskaitant naujų technologijų ir naujovių 
diegimą pagal min÷tą reglamentą ir šio 
reglamento priedo 1 dalyje iš anksto 
nustatytus prioritetus; 

b) su bendros svarbos projektais susiję 
tyrimai, kaip apibr÷žta Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gair÷s] 
8 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose; 

b) su bendros svarbos projektais susiję 
tyrimai, kaip apibr÷žta Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gair÷s] 8 
straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, taip pat 
tarpvalstybiniai prioritetiniai projektai, 
apibr÷žti 2010 m. liepos 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 
661/2010/ES d÷l Sąjungos transeuropinio 
transporto tinklo pl÷tros gairių1 III 
priede; 

c) veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti 
bendros svarbos projektus, kaip apibr÷žta 
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T 
gair÷s] 8 straipsnio 1 dalies a ir 
d punktuose; 

c) veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti 
bendros svarbos projektus, kaip apibr÷žta 
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T 
gair÷s] 8 straipsnio 1 dalies a ir 
d punktuose; 

 ca) veiksmai, kuriais remiami pagrindinio 
tinklo miestų transporto mazgai; 
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d) veiksmai, kuriais remiamos eismo 
valdymo sistemos pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [TEN-T gair÷s] 
37 straipsnį; 

d) veiksmai, kuriais remiamos eismo 
valdymo sistemos pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [TEN-T gair÷s] 
37 straipsnį; 

e) veiksmai, kuriais remiamos krovinių 
vežimo paslaugos pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [TEN-T gair÷s] 
38 straipsnį; 

e) veiksmai, kuriais remiamos krovinių 
vežimo paslaugos pagal Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [TEN-T gair÷s] 
38 straipsnį; 

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, modifikuojant esamus riedmenis; 

f) veiksmai, kuriais siekiama sumažinti 
krovininio geležinkelių transporto keliamą 
triukšmą, modifikuojant esamus riedmenis, 
ir kurie derinami, be kita ko, su 
geležinkelių sektoriumi; 

g) pagalbiniai programos veiksmai. g) pagalbiniai programos veiksmai. 

Su transportu susiję veiksmai, atliekami 
tarpvalstybin÷je atkarpoje ar jos dalyje, yra 
tinkami gauti Sąjungos finansinę paramą, 
jeigu atitinkamos valstyb÷s nar÷s arba 
atitinkamos valstyb÷s nar÷s ir trečiosios 
šalys yra raštu sudariusios susitarimą d÷l 
tarptautin÷s atkarpos užbaigimo. Išimties 
tvarka, jeigu projektas yra būtinas 
siekiant prisijungti prie kaimynin÷s 
valstyb÷s nar÷s ar trečiosios šalies tinklo, 
tačiau iš tikrųjų siena nekertama, min÷to 
rašytinio susitarimo nereikia. 

Su transportu susiję veiksmai, atliekami 
tarpvalstybin÷je atkarpoje ar jos dalyje, yra 
tinkami gauti Sąjungos finansinę paramą, 
jeigu atitinkamos valstyb÷s nar÷s arba 
atitinkamos valstyb÷s nar÷s ir trečiosios 
šalys yra raštu sudariusios susitarimą d÷l 
tarptautin÷s atkarpos projekto 
įgyvendinimo arba užbaigimo. 

Dotacijos projektams, kuriems lengvai 
galima gauti iš naudotojų surenkamų 
pajamų, pirmiausia teikiamos projektui 
parengti, visų pirma viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystei įvertinti. 

 

 ____________ 

 1 OL L 204, 2010 8 5, p. 1. 

 

Pakeitimas  75 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Energetikos srityje konkrečios veiksmų, 
kuriais įgyvendinami bendros svarbos 
projektai, tinkamumo gauti finansinių 
priemonių ir dotacijų pavidalo Sąjungos 
finansinę paramą sąlygos nustatytos 

3. Energetikos srityje konkrečios veiksmų, 
kuriais įgyvendinami bendros svarbos 
projektai, tinkamumo gauti finansinių 
priemonių ir dotacijų pavidalo Sąjungos 
finansinę paramą sąlygos nustatytos 
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Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[Transeuropin÷s energetikos 
infrastruktūros gair÷s] 15 straipsnyje. 

Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[Transeuropin÷s energetikos 
infrastruktūros gair÷s] 15 straipsnyje. 

 5 straipsnio 1 dalies b punkte energetikos 
sektoriui numatytame finansiniame 
pakete teikiama pirmenyb÷ finansinių 
priemonių naudojimui siekiant stiprinti 
Sąjungos finansin÷s paramos didinamąjį 
poveikį pagal šio reglamento 14 ir 15 
straipsnius. 

 Tuo tikslu Komisija užtikrina, kad 
finansin÷ parama būtų skiriama 
pirmiausiai per finansines priemones, jei 
rinkos suinteresuotumas yra pakankamai 
didelis. 

 Dotacijos naudojamos veiksmams, kurie 
pagal projekto verslo planus ir kitus visų 
pirma galimų investuotojų, kreditorių ar 
nacionalinių reguliavimo institucijų 
atliktus vertinimus n÷ra komerciškai 
perspektyvūs ir kurių atveju finansin÷s 
priemon÷s taikymo nepakaktų, kad būtų 
priimtas sprendimas investuoti. 

 Be to, atranka tur÷tų būti vykdoma 
atsižvelgiant į tai, kokiu mastu projektu 
prisidedama siekiant vieno ar daugiau iš 
šių atitinkamų tikslų: 

 – skatinti tolesnę energetikos vidaus 
rinkos integraciją ir elektros energijos bei 
dujų tinklų tarpvalstybinį sveikumą, 
teikiant pirmenybę energetin÷s izoliacijos 
panaikinimui; 

 – didinti Sąjungos energijos tiekimo 
saugumą stiprinant sistemos atsparumą ir 
sistemos operacijų saugumą; 

 – prisid÷ti prie tvaraus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos, be kita ko, užtikrinant 
atsinaujinančių šaltinių elektros energijos 
perdavimą iš gamybos centrų 
svarbiausiems vartojimo centrams ir 
saugykloms. 

 

Pakeitimas  76 



 

 
 PE519.322/ 44 

 LT 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

7 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Pirmose dvejose darbo programose 
pirmenyb÷ teikiama projektams ir 
veiksmams, kurių paskirtis – panaikinti 
energetinę izoliaciją ir pašalinti 
energetines kliūtis, o bent 75 proc. visų 
pagal šį reglamentą energetikos sektoriui 
numatytų finansinių išteklių skiriama 
elektros energijos infrastruktūros 
projektams. 

 Be to, taikant Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę remiami projektai, susiję 
su atsinaujinančių šalininių energijos ir 
pažangiaisiais elektros energijos 
perdavimo ir paskirstymo tinklais, 
naudojant rizikos pasidalijimo priemones, 
kurios yra 14 straipsnio 3 dalyje aprašytų 
finansinių priemonių dalis. 

 

Pakeitimas  77 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Telekomunikacijų sektoriuje visi 
veiksmai, kuriais įgyvendinami bendros 
svarbos projektai ir pagalbiniai programos 
veiksmai, nurodyti Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [INFSO gair÷s] priede, 
yra tinkami pagal šį reglamentą gauti 
dotacijos, pirkimo ir finansinių priemonių 
pavidalo Sąjungos finansinę paramą. 

4. Telekomunikacijų sektoriuje veiksmai, 
kuriais įgyvendinami bendros svarbos 
projektai ir pagalbiniai programos 
veiksmai, nurodyti Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [INFSO gair÷s] priede, 
yra tinkami gauti Sąjungos finansinę 
paramą šiomis sąlygomis: 

 – bendrosios paslaugos, pagrindinių 
paslaugų platformos ir pagalbiniai 
programos veiksmai finansuojami 
dotacijomis ir (arba) pirkimu; 

 – plačiajuosčio ryšio tinklų srities 
veiksmai paprastai finansuojami taikant 
finansines priemones; 

 – plačiajuosčio ryšio tinklų srities 
veiksmai gali būti finansuojami ir 
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dotacijomis, jei atitinkamais projektais 
mažinama skaitmenin÷ atskirtis, 
prijungiant kaimo, kalnų, nutolusius ir 
retai gyvenamus regionus arba salų, 
iš÷jimo į jūrą neturinčius ir periferinius 
regionus, ir jei taikant finansinę priemonę 
teikiama parama būtų nepakankama, kad 
būtų priimtas sprendimas investuoti.  

 

Pakeitimas  78 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

7 straipsnio 4 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Veiksmai, kuriais įgyvendinami 
bendros svarbos projektai, užtikrinantys 
bent jau dviejų sektorių, kuriems taikoma 
Europos infrastruktūros tinklų priemon÷, 
sinergiją ir nurodyti priedo III dalies a 
skirsnyje, tinka gauti Sąjungos finansinę 
paramą pagal šį reglamentą. 

 

Pakeitimas  79 
Pasiūlymas d÷l reglamento 
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Darbo programose turi būti nustatytos 
dotacijų, kurios gali būti naudojamos 
atitinkamiems veiksmams finansuoti, 
formos. 

17 straipsnyje nurodytose darbo 
programose nustatomos dotacijų, kurios 
gali būti naudojamos atitinkamiems 
veiksmams finansuoti, formos. 

 

Pakeitimas  80 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
8 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Išlaidos, susijusios su aplinkos apsaugos 
srities tyrimais ir atitiktimi Sąjungos 
teisynui, gali atitikti finansavimo 
reikalavimus. 

5. Išlaidos, susijusios su aplinkos apsaugos 
srities tyrimais ir atitiktimi Sąjungos 
teisynui, atitinka finansavimo 
reikalavimus. 



 

 
 PE519.322/ 46 

 LT 

Pagrindimas 

Poveikio aplinkai vertinimai, kurių reikalaujama pagal direktyvų 85/337 ir 2001/42 nuostatas, 

yra neišvengiami ir privalomi veiksmai, kuriuos būtina atlikti, taigi jie tinkami finansuoti. 

 

Pakeitimas  81 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
8 straipsnio 6 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Su žem÷s pirkimu susijusios išlaidos 
n÷ra finansavimo reikalavimus 
atitinkančios sąnaudos. 

6. Su žem÷s pirkimu susijusios išlaidos 
n÷ra finansavimo reikalavimus 
atitinkančios sąnaudos, išskyrus atvejus, 
kai projektams skiriamos iš Sanglaudos 
fondo pervestos l÷šos. 

 

Pakeitimas  82 
Pasiūlymas d÷l reglamento 

9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jeigu to reikia konkretaus bendros 
svarbos projekto tikslams pasiekti, 
veiksmuose, kuriais padedama įgyvendinti 
bendros svarbos projektus, gali dalyvauti 
trečiosios šalys ir trečiosiose šalyse 
įsisteigę subjektai. 

4. Jeigu to reikia konkretaus bendros 
svarbos projekto tikslams pasiekti ir kai tai 
tinkamai pagrįsta, veiksmuose, kuriais 
padedama įgyvendinti bendros svarbos 
projektus, ypač susijusiuose su tiekimo 
šaltinių įvairinimu ir tiekimo saugumu 
energetikos sektoriuje, gali dalyvauti 
trečiosios šalys ir trečiosiose šalyse 
įsisteigę subjektai. 

 

Pakeitimas  83 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jie negali gauti finansavimo pagal šį 
reglamentą, išskyrus atvejus, kai tai 
neišvengiamai būtina konkretaus bendros 
svarbos projekto tikslams pasiekti. 

Jie negali gauti finansavimo dotacijomis 
pagal šį reglamentą, išskyrus atvejus, kai 
tai neišvengiamai būtina konkretaus 
bendros svarbos projekto tikslams pasiekti, 
be to, patikrinus, ar n÷ra galimyb÷s 
paremti veiksmus kitų formų finansine 
parama, numatyta pagal Europos 
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infrastruktūros tinklų priemonę arba kitas 
Sąjungos programas. Jūrų greitkelių 
projektuose Komisija sudaro palankias 
sąlygas vykdyti tokius projektus su 
trečiosiomis šalimis ES pl÷tros teritorijoje. 

 

Pakeitimas  84 
Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 4 dalies devinta pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu tai yra būtina, kad būtų 
veiksmingiau įgyvendinti atitinkami 
veiksmai, kuriais trečiosiose šalyse 
padedama įgyvendinti bendros svarbos 
projektus pagal reglamentus (ES) 
Nr. XXX/2012 [TEN-T gair÷s], (ES) 
Nr. XXX/2012 [Transeuropin÷s 
energetikos infrastruktūros gair÷s] ir (ES) 
Nr. XXX/2012 [INFSO gair÷s], 
finansavimas pagal šį reglamentą gali 
būti sujungtas su kituose atitinkamuose 
Sąjungos reglamentuose numatytu 
finansavimu. Tokiu atveju Komisija 
įgyvendinimo aktu gali nuspręsti 
patvirtinti vieną įgyvendinimui taikomų 
taisyklių rinkinį. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas  85 
Pasiūlymas d÷l reglamento 

9 straipsnio 6 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Daugiamet÷se ir metin÷se darbo 
programose gali būti numatytos 
papildomos pasiūlymų teikimo taisykl÷s. 

6. 17 straipsnyje nurodytose daugiamet÷se 
ir metin÷se darbo programose gali būti 
numatytos papildomos pasiūlymų teikimo 
taisykl÷s. 

 

Pakeitimas  86 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 

10 straipsnio 2 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) dotacijų darbams atveju: b) dotacijų darbams atveju: 

i) geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
srityje Sąjungos finansin÷s paramos suma 
negali viršyti 20 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų; 
finansavimo norma gali būti padidinta iki 
30 % veiksmams, kuriais siekiama 
pašalinti kliūtis; finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 40 % veiksmams, 
susijusiems su tarpvalstybin÷mis 
atkarpomis; 

i) geležinkelių bei sausumos kelių tinklų 
srityje valstybių narių, kurių teritorijoje 
n÷ra geležinkelių tinklo, atveju arba 
valstybių narių, kuriose yra izoliuotas 
tinklas, kaip apibr÷žta Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gair÷s] 3 
straipsnio qq punkte, ir kuriose n÷ra 
tolimojo susisiekimo krovininio 
geležinkelių transporto, atveju: Sąjungos 
finansin÷s paramos suma negali viršyti 
20 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų; finansavimo norma 
gali būti padidinta iki 30 % veiksmams, 
kuriais siekiama pašalinti kliūtis; 
finansavimo norma gali būti padidinta iki 
40 % veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybin÷mis atkarpomis, ir 
veiksmams, kuriais siekiama padidinti 
geležinkelių sąveikumą; 

 ia) vidaus vandenų transporto srityje: 
Sąjungos finansin÷s paramos suma negali 
viršyti 30 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų; finansavimo norma 
gali būti padidinta iki 40 % veiksmams, 
kuriais siekiama pašalinti kliūtis, ir 
veiksmams, susijusiems su 
tarpvalstybin÷mis atkarpomis; 

ii) sausumos transporto jungtims iki uostų 
ir oro uostų, veiksmams, kuriais siekiama 
mažinti krovininio geležinkelių transporto 
keliamą triukšmą, modifikuojant esamus 
riedmenis, ir uostų bei įvairiarūšio 
transporto platformų pl÷trai Sąjungos 
finansin÷s paramos suma negali viršyti 
20 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų. 

ii) sausumos transporto jungtims iki vidaus 
vandenų ir jūrų uostų ir oro uostų, taip pat 
uostų bei įvairiarūšio transporto platformų 
pl÷trai: Sąjungos finansin÷s paramos suma 
negali viršyti 20 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų; 

 iia) veiksmams, kuriais siekiama 
sumažinti krovininio geležinkelių 
transporto keliamą triukšmą, 
modifikuojant esamus riedmenis: 
Sąjungos finansin÷s paramos suma negali 
viršyti 20 % finansavimo reikalavimus 
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atitinkančių sąnaudų ir 1 % bendros 
5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų 
biudžeto išteklių viršutin÷s ribos; 

 iib) geresnei neįgaliųjų prieigai prie 
transporto infrastruktūros ir paslaugų: 
Sąjungos finansin÷s paramos suma negali 
viršyti 30 % finansavimo reikalavimus 
pritaikymo darbų sąnaudų ir, bet kokiu 
atveju, 10 % visų finansavimo 
reikalavimus atitinkančių darbų sąnaudų. 

 

Pakeitimas  87 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

10 straipsnio 2 dalies c punktas ir c a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) dotacijų eismo valdymo sistemoms ir 
paslaugoms atveju: 

c) dotacijų eismo valdymo sistemoms ir 
paslaugoms atveju: 

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS) Sąjungos finansin÷s 
paramos suma negali viršyti 50 % 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
sąnaudų; 

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS), upių informacijos 
paslaugoms (RIS) ir laivų eismo 
steb÷senos ir informacijos sistemoms 
(VTMIS), SESAR ir intelektin÷ms 
transporto sistemoms (ITS): sausumos 
elementams Sąjungos finansin÷s paramos 
suma negali viršyti 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų; 
transporto priemonių įrangai Sąjungos 
finansin÷s paramos suma negali viršyti 
40 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų ERTMS atveju, 
20 % RIS, VTMIS, SESAR ir ITS 
sausumos keliams atvejais, taip pat 
neviršijant 5 % bendros 5 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytų biudžeto išteklių 
viršutin÷s ribos; 

ii) eismo valdymo sistemoms, krovinių 
vežimo paslaugoms, saugioms aikštel÷ms 
pagrindiniame kelių transporto tinkle, taip 
pat jūrų greitkelių pl÷tros r÷mimo 
veiksmams Sąjungos finansin÷s paramos 
suma negali viršyti 20 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų. 

ii) krovinių ir kombinuoto vežimo 
paslaugoms, taip pat saugioms aikštelių 
zonoms pagrindiniame kelių transporto 
tinkle: Sąjungos finansin÷s paramos suma 
negali viršyti 20 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų; 

 iia) veiksmams, kuriais remiamas jūrų 
greitkelių kūrimas: Sąjungos finansin÷s 
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paramos suma negali viršyti 30 % 
finansavimo reikalavimus atitinkančių 
sąnaudų; 

 ca) veiksmams, kuriais remiamos naujos 
visų transporto rūšių technologijos ir 
inovacijos, skirtoms dotacijoms: Sąjungos 
finansin÷s paramos suma negali viršyti 
20 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų. 

 

Pakeitimas  88 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 straipsnio 3 dalies a ir b punktai 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Sąjungos finansin÷s paramos suma 
negali viršyti 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių tyrimų ir (arba) 
darbų sąnaudų; 

a) Sąjungos finansin÷s paramos suma 
negali viršyti 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių tyrimų sąnaudų 
ir 40 % finansavimo reikalavimus 
atitinkančių darbų sąnaudų; 

b) bendro finansavimo normos gali būti 
padidintos ne daugiau kaip iki 80 % 
veiksmams, kuriais, remiantis Reglamento 
(ES) Nr. XXXX/2012 [Transeuropin÷s 
energetikos infrastruktūros gair÷s] 
15 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
įrodymais, regiono arba Sąjungos lygmeniu 
užtikrinamas didelis tiekimo saugumas, 
didinamas Sąjungos solidarumas arba 
kurie susiję su itin naujoviškais 
sprendimais. 

b) bendro finansavimo normos gali būti 
padidintos ne daugiau kaip iki 70 % 
veiksmams, kuriais, remiantis 7 straipsnyje 
nurodytais įrodymais, regiono arba 
Sąjungos lygmeniu užtikrinamas didelis 
tiekimo saugumas, didinamas Sąjungos 
solidarumas ir (arba) prisidedama prie 
tvaraus vystymosi ir aplinkos apsaugos, 
ypač pažangiesiems tinklams. 

 

Pakeitimas  89 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

10 straipsnio 4 dalies a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) plačiajuosčio ryšio tinklų srities 
veiksmams Sąjungos finansin÷s paramos 
suma negali viršyti 50 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų; 

a) plačiajuosčio ryšio tinklų srities 
veiksmams Sąjungos finansin÷s paramos 
suma negali viršyti 40 % finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų; 
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Pakeitimas  90 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pirmiau nurodytos bendro finansavimo 
normos gali būti padidintos iki 
10 procentinių punktų veiksmams, kuriais 
užtikrinama sektorių sinergija, siekiama 
klimato kaitos švelninimo tikslų, 
didinamas atsparumas klimato kaitos 
poveikiui arba mažinamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimas. 

5. Bendro finansavimo normos gali būti 
padidintos iki 10 procentinių punktų, 
palyginti su 2–4 dalyse numatytais 
procentiniais dydžiais, veiksmams, kuriais 
užtikrinama bent dviejų sektorių, kuriems 
taikoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemon÷, sinergija. 

Ši padidinimo norma netur÷tų būti taikoma 
11 straipsnyje nurodytoms bendro 
finansavimo normoms. 

Ši padidinimo norma netur÷tų būti taikoma 
11 straipsnyje nurodytoms bendro 
finansavimo normoms. 

 Sąjungos finansin÷s paramos šiems 
veiksmams suma gaunama iš 5 straipsnio 
1 dalyje numatytų sektoriams skirtų 
paketų ir paskirstoma  proporcingai 
kiekvieno sektoriaus dalyvavimui 
veiksmuose. 

 Komisija 17 straipsnyje nurodytose 
metin÷se ir daugiamet÷se programose 
siūlo šiame straipsnyje numatytų bendro 
finansavimo normų priskyrimo kriterijus. 
Tuo tikslu ji parengia tų kriterijų 
įvertinimo metodiką. 

 

Pakeitimas  91 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 straipsnio 6 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Pasirinktiems veiksmams teiktinos 
finansin÷s paramos suma bus 
moduliuojama pagal kiekvieno projekto 
sąnaudų ir naudos analizę, biudžeto išteklių 
prieinamumą ir poreikį kuo labiau didinti 
ES finansavimo sverto efektą. 

6. Pasirinktiems veiksmams teiktinos 
finansin÷s paramos suma gali būti 
moduliuojama pagal kiekvieno projekto 
sąnaudų ir naudos analizę, biudžeto išteklių 
prieinamumą ir poreikį kuo labiau didinti 
ES finansavimo sverto efektą. 

 

Pakeitimas  92 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 

11 straipsnio 1–2 dalys ir 2 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. D÷l 10 000 000 000 EUR sumos, 
pervedamos iš Sanglaudos fondo 
[Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomos išleisti valstyb÷se nar÷se, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis 
tinklas kuriamas tik teisę gauti Sanglaudos 
fondo finansavimą turinčiose valstyb÷se 
nar÷se. 

1. D÷l 10 000 000 000 EUR sumos, 
pervedamos iš Sanglaudos fondo 
[Reglamento XXX XX straipsnis] ir 
numatomos išleisti tik valstyb÷se nar÷se, 
turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, skelbiami specialūs 
kvietimai projektams, kuriais pagrindinis 
tinklas (ir ypač pagrindinio tinklo 
koridoriai) arba kurie susiję su 
horizontaliaisiais projektais, kuriamas tik 
teisę gauti Sanglaudos fondo finansavimą 
turinčiose valstyb÷se nar÷se. 

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisykl÷s taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Skelbiant tokius 
kvietimus, didžiausias įmanomas 
prioritetas teikiamas projektams, kuriais 
paisoma nacionalinių asignavimų pagal 
Sanglaudos fondo sistemą. 

2. Pagal šį reglamentą transporto sektoriui 
taikytinos taisykl÷s taikomos tokiems 
specialiems kvietimams. Iki 2016 m. 
gruodžio 31 d. tinkamų finansuoti 
projektų atranka paisoma nacionalinių 
asignavimų pagal Sanglaudos fondo 
sistemą. Nuo 2017 m. sausio 1 d. Europos 
infrastruktūros tinklų priemon÷s 
įgyvendinimui pervestos l÷šos, kurios 
nebuvo skirtos transporto infrastruktūros 
projektui, prieinamos visoms valstyb÷ms 
nar÷ms, turinčioms teisę gauti 
Sanglaudos fondo finansavimą transporto 
infrastruktūros projektams pagal šį 
reglamentą. 

 2a. Siekiant remti į Sanglaudos fondo 
finansavimą teisę turinčias valstybes 
nares, kurios gali susidurti su 
problemomis kurdamos pakankamai 
parengtus bei (arba) kokybiškus ir 
pakankamos Europos prid÷tin÷s vert÷s 
turinčius projektus, išskirtinis d÷mesys 
skiriamas pagal Europos infrastruktūros 
tinklų priemonę pagalbiniams programos 
veiksmams, kurių paskirtis – stiprinti 
institucinį paj÷gumą ir didinti su šio 
reglamento I priede nurodytų projektų 
rengimu ir įgyvendinimu susijusių viešojo 
administravimo institucijų bei viešųjų 
paslaugų efektyvumą Siekdama užtikrinti 
didžiausią įmanomą pervestų l÷šų 
įsisavinimą visose valstyb÷se nar÷se, 
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turinčiose teisę į Sanglaudos fondo 
finansavimą, Komisija gali skelbti 
papildomus kvietimus. 

 

Pakeitimas  93 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

11 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, 
10 000 000 000 EUR sumai, pervedamai iš 
Sanglaudos fondo [Reglamento XXX XX 
straipsnis] ir numatomai išleisti valstyb÷se 
nar÷se, turinčiose teisę gauti finansavimą iš 
Sanglaudos fondo, taikomos tokios 
maksimalios finansavimo normos, kokios 
taikomos Reglamento (ES) Nr. XXX/2012 
[Reglamentas, kuriuo nustatomos Europos 
regionin÷s pl÷tros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žem÷s ūkio fondui kaimo pl÷trai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkyst÷s 
fondui, kurių veiklos gair÷s pateiktos 
Bendroje strategin÷je programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regionin÷s pl÷tros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas 
(EB)Nr. 1083/2006] 22 straipsnyje ir 
110 straipsnio 3 dalyje nurodytam 
Sanglaudos fondui, o l÷šos skiriamos šiems 
veiksmams: 

3. Nukrypstant nuo 10 straipsnio, 
10 000 000 000 EUR sumai, pervedamai iš 
Sanglaudos fondo [Reglamento XXX XX 
straipsnis] ir numatomai išleisti tik 
valstyb÷se nar÷se, turinčiose teisę gauti 
finansavimą iš Sanglaudos fondo, taikomos 
tokios maksimalios finansavimo normos, 
kokios taikomos Reglamento (ES) 
Nr. XXX/2012 [Reglamentas, kuriuo 
nustatomos Europos regionin÷s pl÷tros 
fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žem÷s ūkio 
fondui kaimo pl÷trai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkyst÷s fondui, kurių 
veiklos gair÷s pateiktos Bendroje 
strategin÷je programoje, bendros nuostatos 
ir Europos regionin÷s pl÷tros fondui, 
Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir 
panaikinamas Reglamentas (EB)Nr. 
1083/2006] 22 straipsnyje ir 110 straipsnio 
3 dalyje nurodytam Sanglaudos fondui, o 
l÷šos skiriamos šiems veiksmams: 

a) dotacijoms tyrimams; a) dotacijoms tyrimams; 

b) dotacijų darbams atveju: b) dotacijų darbams atveju: 

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; 

i) geležinkeliams ir vidaus vandens 
keliams; 

ii) veiksmams, kuriais remiamos 
tarpvalstybin÷s kelių atkarpos; 

ii) veiksmams, kuriais remiamos 
tarpvalstybin÷s kelių atkarpos, o valstybių 
narių, neturinčių geležinkelių tinklų, 
atveju –TEN-T kelių tinklas; 

sausumos transporto jungtims iki uostų ir 
oro uostų, įvairiarūšio transporto platformų 
ir uostų pl÷trai; 

iii) sausumos transporto jungtims iki jūrų 
bei vidaus vandenų uostų ir oro uostų, 
įvairiarūšio transporto platformų,  įskaitant 
automatinius v÷ž÷s pločio keitimo 
įrenginius, ir uostų pl÷trai, taip pat 
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sujungimo taškams, daugiausia d÷mesio 
skiriant geležinkelių jungtims; 

c) dotacijų eismo valdymo sistemoms ir 
paslaugoms atveju: 

c) dotacijų eismo valdymo sistemoms ir 
paslaugoms atveju: 

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS); 

i) Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemai (ERTMS), upių informacijos 
paslaugoms (RIS) ir laivų eismo 
steb÷senos ir informacijos sistemoms 
(VTMIS), SESAR ir intelektin÷ms 
transporto sistemoms (ITS); 

ii) eismo valdymo sistemoms.  

 iia) veiksmams, kuriais remiamas jūrų 
greitkelių kūrimas; 

 ca) veiksmams, kuriais remiamos naujos 
visų transporto rūšių technologijos ir 
inovacijos, skirtoms dotacijoms. 

 

Pakeitimas  94 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
12 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, 
Komisija atšaukia finansinę paramą, 
suteiktą veiksmams, neprad÷tiems per 
metus nuo paramos teikimo sąlygose 
nustatytos veiksmo pradžios dienos. 

1. Išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, 
Komisija atšaukia finansinę paramą, 
suteiktą tyrimams, neprad÷tiems per metus 
nuo paramos teikimo sąlygose nustatytos 
pradžios dienos arba per dvejus metus nuo 
min÷tosios dienos – kitiems veiksmams, 
kuriems pagal reglamentą gali būti 
skiriama finansin÷ parama. 

2. Komisija gali sustabdyti, sumažinti, 
susigrąžinti arba nutraukti finansinę 
paramą pagal Reglamente (ES) 
Nr. XXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] nustatytas sąlygas, visų 
pirma: 

2. Komisija gali sustabdyti, sumažinti, 
susigrąžinti arba nutraukti finansinę 
paramą pagal Reglamente (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 nustatytas 
sąlygas, visų pirma: 

a) jeigu įgyvendinant veiksmą padarytas 
Sąjungos teis÷s aktų pažeidimas; 

a) jeigu įgyvendinant veiksmą padarytas 
Sąjungos teis÷s aktų pažeidimas; 

b) jeigu nesilaikyta dotacijos skyrimo 
sąlygų, visų pirma jeigu be Komisijos 
pritarimo padarytas esminis pakeitimas, 
turintis įtakos projekto arba veiksmo 
pobūdžiui; 

b) jeigu nesilaikyta dotacijos skyrimo 
sąlygų, visų pirma jeigu be Komisijos 
pritarimo padarytas esminis pakeitimas, 
turintis įtakos projekto arba veiksmo 
pobūdžiui; 
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c) įvertinus projekto pažangą, visų pirma 
jeigu smarkiai v÷luojama įgyvendinti 
veiksmą. 

c) įvertinus projekto pažangą, visų pirma 
jeigu smarkiai v÷luojama įgyvendinti 
veiksmą. 

3. Komisija gali prašyti grąžinti suteiktą 
finansinę paramą, jeigu veiksmas, kuriam 
suteikta finansin÷ parama, nebaigtas 
įgyvendinti per dvejus metus nuo paramos 
teikimo sąlygose nustatytos užbaigimo 
dienos. 

3. 3. Komisija gali prašyti grąžinti suteiktą 
finansinę paramą, jeigu veiksmas, kuriam 
suteikta finansin÷ parama, nebaigtas 
įgyvendinti per dvejus metus nuo paramos 
teikimo sąlygose nustatytos užbaigimo 
dienos, išskyrus tinkamai nustatytus force 

majeure atvejus. 

4. Prieš priimdama kurį nors iš šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų 
sprendimų, Komisija ištiria atitinkamą 
atvejį ir informuoja atitinkamus paramos 
gav÷jus, kad jie per nustatytą terminą 
gal÷tų pateikti savo pastabas. 

4. Prieš priimdama kurį nors iš šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų 
sprendimų, Komisija ištiria atitinkamą 
atvejį ir informuoja atitinkamus paramos 
gav÷jus, kad jie per nustatytą terminą 
gal÷tų pateikti savo pastabas. Ji praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
visus sprendimus, priimtus tvirtinant 
17 straipsnyje numatytas metines darbo 
programas. 

 

Pakeitimas  95 
Pasiūlymas d÷l reglamento 

13 straipsnio 1 dalies a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) gali būti numatytos konkrečios sąlygos, 
kaip antai perkamos veiklos vykdymo 
vieta, jeigu tai pateisinama d÷l veiksmų 
tikslų ir jeigu tokiomis sąlygomis 
nepažeidžiami viešojo pirkimo principai; 

a) gali būti numatytos konkrečios sąlygos, 
kaip antai perkamos veiklos vykdymo 
vieta, jeigu tai pateisinama d÷l veiksmų 
tikslų ir jeigu tokiomis sąlygomis 
nepažeidžiami Sąjungos viešojo pirkimo 
principai; 

 

Pakeitimas  96 
Pasiūlymas d÷l reglamento 

14 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Finansin÷s priemon÷s, sukurtos pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[Naujasis finansinis reglamentas 2012] 
VIII antraštinę dalį, gali būti naudojamos, 
kad finansavimą gal÷tų lengviau gauti 
subjektai, įgyvendinantys veiksmus, kuriais 
padedama įgyvendinti bendros svarbos 

1. Finansin÷s priemon÷s, sukurtos pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 
966/2012 VIII antraštinę dalį, gali būti 
naudojamos, kad finansavimą gal÷tų 
lengviau gauti subjektai, įgyvendinantys 
veiksmus, kuriais padedama įgyvendinti 
bendros svarbos projektus, kaip apibr÷žta 
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projektus, kaip apibr÷žta reglamentuose 
(ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T gair÷s] , 
(ES) Nr. XXX 2012 [Transeuropin÷s 
energetikos infrastruktūros gair÷s] ir (ES) 
Nr. XXX/2012 [INFSO gair÷s] , ir pasiekti 
jų tikslus. Finansin÷s priemon÷s 
grindžiamos ex ante atliktais rinkos 
trūkumų arba nepakankamai optimalaus 
investavimo atvejų bei investicijų poreikių 
vertinimais. 

reglamentuose (ES) Nr. XXXX/2012 
[TEN-T gair÷s] , (ES) Nr. XXX 2012 
[Transeuropin÷s energetikos 
infrastruktūros gair÷s] ir (ES) 
Nr. XXX/2012 [INFSO gair÷s] , ir pasiekti 
jų tikslus. 

 

Pakeitimas  97 
Pasiūlymas d÷l reglamento 
14 straipsnio 3 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Gali būti naudojamos tokios finansin÷s 
priemon÷s: 

3. Be kita ko, gali būti naudojamos tokios 
finansin÷s priemon÷s: 

 

Pakeitimas  98 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
14 straipsnio 3 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) paskolos ir (arba) garantijos, pasitelkus 
rizikos pasidalijimo priemones, taip pat 
projekto obligacijų, kurias savo l÷šomis 
išleidžia finansų įstaiga, skatinimo 
mechanizmas, Sąjungai prisidedant prie 
l÷šų suteikimo ir (arba) kapitalo 
paskirstymo; 

b) paskolos ir (arba) garantijos, be kita ko, 
pasitelkus rizikos pasidalijimo priemones, 
taip pat projekto obligacijų, kuriomis 
remiami atskiri projektai ar projektų 
paketai ir kurias savo l÷šomis išleidžia 
finansų įstaiga, skatinimo mechanizmas, 
Sąjungai prisidedant prie l÷šų suteikimo ir 
(arba) kapitalo paskirstymo; 

 

Pakeitimas  99 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
14 straipsnio 3 dalies c punktas  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) visos kitos finansin÷s priemon÷s. c) kitos finansin÷s priemon÷s, jei laikomasi 
šių reikalavimų: 

 – atitikties Reglamentui (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012; taip pat 
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 – atitikties šio reglamento tikslams. 

 Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal šio 
reglamento 25 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus d÷l šios dalies c 
punkte nurodytų finansinių priemonių; 

 

Pakeitimas  100 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

14 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) finansin÷s priemon÷s, kuriomis 
siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 
privačioms investicijoms, skirtoms 
naujoviškų technologijų diegimui ir 
susijusioms su didesne investicijų rizika. 

 

Pakeitimas  101 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

15 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Veiksmai, remiami finansin÷mis 
priemon÷mis, atrenkami vadovaujantis 
eiliškumo principu ir jais turi būti siekiama 
diversifikavimo pagal sektorius, kaip 
numatyta 3 ir 4 straipsniuose, ir 
laipsniško geografinio diversifikavimo tarp 
valstybių narių. 

1. Veiksmai, kurie gali būti remiami 
finansin÷mis priemon÷mis ir pagal 
17 straipsnį atrenkami vadovaujantis 
parengtumo principu ir jais turi būti 
siekiama diversifikavimo pagal sektorius ir 
geografinio diversifikavimo tarp valstybių 
narių, be to, jie turi atitikti šiuos kriterijus: 

 – tur÷ti Europos prid÷tin÷s vert÷s; 

 – atitikti strategijos „Europa 2020“ 
tikslus; 

 – užtikrinti, kad nebūtų iškreipta 
konkurencija vidaus rinkoje; 

 – daryti sverto poveikį Sąjungos paramos 
atžvilgiu. 

2. Sąjunga, bet kuri valstyb÷ nar÷ ir kiti 
investuotojai gali teikti finansinę paramą, 
kuria papildomos naudojant finansines 
priemones gautos l÷šos, jeigu Komisija 
sutinka su veiksmų tinkamumo finansuoti 

2. Sąjunga, bet kuri valstyb÷ nar÷ ir kiti 
investuotojai gali teikti finansinę paramą, 
kuria papildomos naudojant finansines 
priemones gautos l÷šos, jeigu Komisija 
sutinka su veiksmų tinkamumo finansuoti 
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kriterijų ir (arba) priemon÷s investicijų 
strategijos pakeitimais, kurie gali būti 
būtini d÷l papildomo įnašo. 

kriterijų ir (arba) priemon÷s investicijų 
strategijos pakeitimais, kurie gali būti 
būtini d÷l papildomo įnašo. 

3. Finansin÷mis priemon÷mis siekiama 
išsaugoti Sąjungos biudžeto teikiamų l÷šų 
vertę. Jos gali duoti priimtiną grąžą kitų 
partnerių ar investuotojų tikslams 
pasiekti. 

3. Finansin÷mis priemon÷mis siekiama 
stiprinti  Sąjungos išlaidų didinamąjį 
poveikį, pritraukiant papildomus išteklius 
iš viešojo ir privačiojo sektorių 
investuotojų, kartu išsaugant Sąjungos 
biudžeto teikiamų l÷šų vertę. Jos gali duoti 
priimtiną grąžą, jokiu būdu nepakenkiant 
veiksmų, kurie remiami pagal šį 
reglamentą, įgyvendinimui. 

4. Finansin÷s priemon÷s gali būti 
derinamos su dotacijomis, 
finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, taip 
pat ir pagal šį reglamentą. 

4. Įvairių rūšių finansin÷s priemon÷s gali 
būti derinamos su dotacijomis, 
finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, taip 
pat ir pagal šį reglamentą, jeigu tokių 
dotacijų reikia siekiant užtikrinti 
projektas įgyvendinamumą. 

5. Darbo programose gali būti nustatytos 
papildomos sąlygos, atsižvelgiant į 
konkrečius sektorių poreikius. 

5. Darbo programose gali būti nustatytos 
papildomos sąlygos, atsižvelgiant į 
konkrečius sektorių poreikius. 

6. Pagal Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[Naujasis finansinis reglamentas] 18 
straipsnio 2 dalį pajamos ir grąžinimai 
pagal vieną finansinę priemonę priskiriami 
tai finansinei priemonei. Finansinių 
priemonių, jau sukurtų pagal daugiametę 
finansinę programą 2007–2013 m. 
laikotarpiu, pajamos ir grąžinamos sumos 
iš tuo laikotarpiu prad÷tų operacijų 
priskiriami 2014–2020 m. laikotarpio 
finansinei priemonei. 

6. Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 
966/2012 18 straipsnio 2 dalį pajamos ir 
grąžinimai pagal vieną finansinę priemonę 
priskiriami tai finansinei priemonei šio 
reglamento galiojimo laikotarpiu. 

 

Pakeitimas  102 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

17 straipsnio 1 ir 2 dalys 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija tvirtina daugiametes ir 
metines darbo programas kiekvienam 
sektoriui. Komisija taip pat gali patvirtinti 
daugiametes ir metines darbo programas, 
apimančias daugiau negu vieną sektorių. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
24 straipsnio 2 dalyje nurodytą 

1. Komisija pagal 25 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus d÷l daugiamečių ir 
metinių darbo programų nustatymo 
kiekvienam sektoriui. Komisija taip pat 
gali pagal 25 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus d÷l daugiamečių ir 
metinių darbo programų, apimančių 
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nagrin÷jimo procedūrą. daugiau negu vieną sektorių. 

2. Daugiamet÷s darbo programos 
persvarstomos bent laikotarpio viduryje. 
Prireikus Komisija daugiametę darbo 
programą pataiso įgyvendinimo aktu. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
24 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrin÷jimo procedūrą. 

2. Daugiamet÷s darbo programos 
persvarstomos bent laikotarpio viduryje. 
Prireikus Komisija pagal 25 straipsnį 
priima deleguotuosius aktus, kuriais 
pakeičia daugiametę darbo programą. 

 

Pakeitimas  103 
Pasiūlymas d÷l reglamento 

17 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Transporto srityje ne mažiau kaip 4–
5 proc. biudžeto išteklių, nurodytų 
5 straipsnio 1 dalies a punkte, naudojami 
naujoviškoms finansin÷ms priemon÷ms. 

 

Pakeitimas  104 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
17 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Energetikos ir telekomunikacijų srities 
daugiamet÷se darbo programose 
numatomos bendro intereso projektų 
strategin÷s kryptys ir gali būti įtraukti 
konkretūs bendros svarbos projektai. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas  105 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
17 straipsnio 6 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Laikydamasi šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytos tvarkos, Komisija, rengdama 
daugiametes ir sektorines metines darbo 
programas, atrankos ir skyrimo kriterijus 
nustato laikydamasi tikslų ir prioritetų, 
nustatytų: 

6. Laikydamasi šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytos tvarkos, Komisija, rengdama 
daugiametes ir sektorines metines darbo 
programas, atrankos ir skyrimo kriterijus 
nustato laikydamasi tikslų ir prioritetų, 
nustatytų šio reglamento 3 ir 4 
straipsniuose ir Reglamente (ES) Nr. 
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XXXX/2012 [TEN-T gair÷s], Reglamente 
(ES) Nr. XXXX/2012 [Transeuropin÷s 
energetikos infrastruktūros gair÷s] arba 
Reglamente (ES) Nr. XXXX/2012 [INFSO 
gair÷s]. Atsižvelgta į šiuos kriterijus: 

 a) veiksmų parengtumo lygį projekto 
rengimo ir ruošimo etapais ir siūlomo 
įgyvendinimo perspektyvumą; 

 b) Sąjungos paramos sverto poveikį 
viešosioms ir privačiosioms investicijoms 
ir bendrajai rinkai; 

 c) būtinybę įveikti konkrečias finansines 
kliūtis ir rinkos finansavimo trūkumą, 
susijusius su projekto pobūdžiu ar skuba; 

 d) sąnaudas ir naudą, įskaitant 
ekonominį, socialinį poveikį, poveikį 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimui ir (arba) kitokį poveikį aplinkai 
ir prieinamumą; 

 e) tarpvalstybinį aspektą ir galimybę 
sumažinti arba panaikinti valstybių narių 
izoliaciją. 

a) transporto srityje – Reglamente (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T gair÷s]; 

 

b) energetikos srityje – Reglamente (ES) 
Nr. XXXX/2012 [Transeuropin÷s 
energetikos infrastruktūros gair÷s]; 

 

c) telekomunikacijų srityje – Reglamente 
Nr. XXXX/2012 [INFSO gair÷s]. 

 

 

Pakeitimas  106 
Pasiūlymas d÷l reglamento 

17 straipsnio 7 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Darbo programos koordinuojamos 
siekiant išnaudoti transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų sektorių sinergiją, visų 
pirma tokiose srityse kaip pažangieji 
energetikos tinklai, elektrinis judumas, 
intelektin÷s ir tausios transporto sistemos. 
Gali būti patvirtinti kvietimai teikti 
pasiūlymus d÷l kelių sektorių. 

7. Darbo programos koordinuojamos 
siekiant išnaudoti transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų sektorių sinergiją, visų 
pirma tokiose srityse kaip pažangieji 
energetikos tinklai, elektrinis judumas, 
intelektin÷s ir tausios transporto sistemos, 
bendros jud÷jimo teis÷s arba 
infrastruktūros sujungimas. Gali būti 
patvirtinti kvietimai teikti pasiūlymus d÷l 
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kelių sektorių su 5 straipsnio 1 dalyje 
nustatyto dydžio finansiniu paketu, 
paskirstytu proporcingai kiekvieno 
sektoriaus dalyvavimui atitinkamuose 
veiksmuose. 

 

Pakeitimas  107 
Pasiūlymas d÷l reglamento 
18 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Dotacijų gav÷jams pateikiamas orientacinis 
grafikas, kuriame nurodomos įsipareigotos 
išmok÷ti metin÷s l÷šų dalys, o jei jis 
taikytinas finansin÷ms priemon÷ms, tai 
pateikiamas ir atitinkamoms finansų 
įstaigoms. 

Dotacijų gav÷jams, atitinkamoms 
valstyb÷ms nar÷ms ir Europos 
Parlamentui pateikiamas orientacinis 
grafikas, kuriame nurodomos įsipareigotos 
išmok÷ti metin÷s l÷šų dalys, o jei jis 
taikytinas finansin÷ms priemon÷ms, tai 
pateikiamas ir atitinkamoms finansų 
įstaigoms. 

 

Pakeitimas  108 
Pasiūlymas d÷l reglamento 
19 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Finansinių metų, kuriems asignavimai 
skirti, pabaigoje nepanaudoti asignavimai 
automatiškai perkeliami į kitus metus. 

Finansinių metų, kuriems asignavimai 
skirti, pabaigoje nepanaudoti asignavimai 
automatiškai perkeliami į kitus metus 
pagal Reglamento  (ES, Euratomas) Nr. 
966/2012 9 ir 10 straipsnius. 

 

Pakeitimas  109 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
20 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija įgaliojama pagal 25 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus d÷l priede 
pateiktų sąrašų papildymo ar pakeitimo.] 

Komisija suteikiami įgaliojimai pagal 
25 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
d÷l priede pateiktų sąrašų papildymo ar 
pakeitimo ir d÷l daugiamet÷s ir metin÷s 
darbo programos, skirtos kiekvienam 
sektoriui atskirai arba apimančios 
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daugiau nei vieną sektorių, kaip apibr÷žta 
17 straipsnyje, įgyvendinimo.] 

 

Pakeitimas  110 
Pasiūlymas d÷l reglamento 
21 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Projektų, susijusių su transporto ir 
energetikos sektoriais, atveju valstyb÷s 
nar÷s įsipareigoja atlikti veiksmų techninę 
priežiūrą ir finansinę kontrolę, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Komisija, ir 
patvirtina patirtų projektų ar jų dalių 
išlaidų tikrumą ir atitiktį. Valstyb÷s nar÷s 
gali prašyti, kad Komisija dalyvautų 
atliekant patikras vietoje. 

Valstyb÷s nar÷s įsipareigoja atlikti veiksmų 
techninę priežiūrą ir finansinę kontrolę, 
glaudžiai bendradarbiaudamos su 
Komisija, ir patvirtina patirtų projektų ar jų 
dalių išlaidų tikrumą ir atitiktį. Valstyb÷s 
nar÷s gali prašyti, kad Komisija dalyvautų 
atliekant patikras vietoje. 

 

Pakeitimas  111 
Pasiūlymas d÷l reglamento 

21 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Visų pirma telekomunikacijų srityje 
nacionalin÷s reguliavimo institucijos deda 
visas pastangas, kad užtikrintų reikiamą 
teisinį saugumą ir investavimo sąlygas, 
kurios pad÷tų įgyvendinti projektus, 
kuriems pagal šį reglamentą skiriama 
Sąjungos finansin÷ parama. 

Išbraukta. 

Pagrindimas 

Siekiant paprastumo der÷tų suderinti taisykles d÷l valstybių narių atsakomyb÷s už tris sektorius. 

 

Pakeitimas  112 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
21 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstyb÷s nar÷s nuolat praneša Komisijai, 
prireikus taikydamos interaktyvias 
geografines ir technines informavimo 

Valstyb÷s nar÷s reguliariai (bent kartą per 
metus) praneša Komisijai, prireikus 
taikydamos interaktyvias geografines, 
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sistemas, kurios transeuropinių transporto 
tinklų atveju yra TENtec, apie bendros 
svarbos projektų įgyvendinimo pažangą ir 
šiuo tikslu padarytas investicijas, įskaitant 
klimato kaitos srities tikslams pasiekti 
panaudotą paramos sumą. 

technines, viešas ir lengvai prieinamas 
informavimo sistemas, kurios 
transeuropinių transporto tinklų atveju yra 
TENtec, apie bendros svarbos projektų 
įgyvendinimo pažangą ir šiuo tikslu 
padarytas investicijas, įskaitant klimato 
kaitos srities tikslams pasiekti panaudotą 
paramos sumą. Tuo remdamasi Komisija 
viešai paskelbia ir bent kartą per metus 
atnaujina informaciją apie konkrečius 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę finansuojamus projektus, 
įskaitant, jie tinka, informaciją apie 
Sąjungos bendro finansavimo formas ir 
sumas, taip pat apie kiekvieno projekto 
įgyvendinimo pažangą. Tuo tikslu EIB 
Komisijos prašymu pateikia jai 
informaciją, užtikrindama konfidencialios 
komercin÷s informacijos apsaugą. 

 

Pakeitimas  113 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
23 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį reglamentą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai, taikydama 
sukčiavimo, korupcijos ir visos kitos 
neteis÷tos veikos prevencijos priemones, 
atlikdama veiksmingas patikras, o 
nustačiusi pažeidimų, susigrąžindama 
neteis÷tai išmok÷tas sumas, ir jei reikia 
taikydama veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomas sankcijas. 

1. Komisija imasi atitinkamų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad, įgyvendinant 
pagal šį reglamentą finansuojamus 
veiksmus, būtų apsaugoti Sąjungos 
finansiniai interesai, užtikrindama, kad 
sąnaudos tos pačios rūšies infrastruktūrai 
skirtingose valstyb÷se nar÷se nebūtų 
neproporcingos, atitinkamai atsižvelgiant 
į vietos kainas, taikydama sukčiavimo, 
korupcijos ir visos kitos neteis÷tos veikos 
prevencijos priemones, atlikdama 
veiksmingas patikras, o nustačiusi 
pažeidimų, susigrąžindama neteis÷tai 
išmok÷tas sumas, ir jei reikia taikydama 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas. 

Pagrindimas 

Reikia kuo labiau užtikrinti, kad, remiantis vietos darbo ir medžiagų kainomis, skirtingose 

valstyb÷se nar÷se ES l÷šomis finansuojamų infrastruktūros projektų sąnaudos būtų vienodos. 
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Pakeitimas  114 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
24 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komitetas užtikrina 17 straipsnyje 
nurodytų darbo programų horizontalią 
peržiūrą, kad būtų užtikrintas 
suderinamumas, nustatyta ir išnaudota 
sektorių sinergija. 

3. Komitetas užtikrina 17 straipsnyje 
nurodytų darbo programų horizontalią 
peržiūrą ir ypač siekia garantuoti pagrįstą 
kiekvieno sektoriaus finansinių paketų 
ind÷lį rengiant kvietimus teikti 
pasiūlymus d÷l kelių sektorių ir nustatant 
bendro finansavimo normas veiksmams, 
kuriais užtikrinama sektorių sinergija, 
kad būtų užtikrintas darbo programų 
suderinamumas, nustatyta, išnaudota ir 
įvertinta sektorių sinergija. 

 

Pakeitimas  115 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
25 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. 

2. 17– 20 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami 2014–2020 m. 
daugiamet÷s finansin÷s programos 
galiojimo laikotarpiui. 

 Komisija parengia ataskaitą d÷l 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems m÷nesiams iki septynerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukm÷s laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimą d÷l 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims m÷nesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos. 

 

Pakeitimas  116 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 

26 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Ne v÷liau kaip iki 2018 m. vidurio 
Komisija parengia vertinimo ataskaitą, 
susijusią su visų priemonių tikslų 
pasiekimu (rezultatų ir poveikio lygmeniu), 
išteklių naudojimo efektyvumu ir 
papildoma nauda Europai, atsižvelgiant į 
sprendimą d÷l priemonių atnaujinimo, 
pakeitimo ar sustabdymo. Atliekant 
vertinimą taip pat nagrin÷jamos 
paprastinimo galimyb÷s, vidaus ir išor÷s 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas, taip pat kaip priemon÷mis 
prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų. 
Vertinimo ataskaitoje atsižvelgiama į 
vertinimo rezultatus, susijusius su 
ilgalaikiu ankstesnių priemonių poveikiu. 

1. Ne v÷liau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia vertinimo ataskaitą, susijusią su 
visų priemonių tikslų pasiekimu (rezultatų 
ir poveikio lygmeniu), išteklių naudojimo 
efektyvumu ir papildoma nauda Europai, 
atsižvelgiant į sprendimą d÷l priemonių 
atnaujinimo, pakeitimo ar sustabdymo. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrin÷jamos 
paprastinimo galimyb÷s, vidaus bei išor÷s 
suderinamumas ir tolesnis visų tikslų 
aktualumas, taip pat kaip priemon÷mis 
prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų, 
įskaitant poveikį ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai. Vertinimo 
ataskaitoje atsižvelgiama į vertinimo 
rezultatus, susijusius su ilgalaikiu 
ankstesnių priemonių poveikiu. Be to, tame 
vertinime Komisija nustato būsimuosius 
veiksmus, kurių reikia imtis siekiant 
padidinti Sąjungos išlaidų efektyvumą ir 
su prioritetiniais projektais susijusių 
investicijų apimtį. Tame vertinime taip pat 
nagrin÷jama, be kita ko, ką reik÷tų daryti, 
kad finansin÷s priemon÷s būtų dar 
patrauklesn÷s didesniam ilgalaikių 
investuotojų, įskaitant viešojo sektoriaus 
investuotojus, ratui ir kaip išpl÷sti 
tinkamų finansuoti projektų sritį, taip pat 
galimyb÷ sukurti nuosavo kapitalo 
priemones Sąjungos infrastruktūrai 
finansuoti. 

 

Pakeitimas  117 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
26 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  1a. Europos infrastruktūros tinklų 
priemon÷je atsižvelgiama į nepriklausomą 
visapusišką strategijos „Europa 2020“ 
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projektų obligacijų iniciatyvos vertinimą, 
kuris turi būti atliktas 2015 m. 
Remdamasi tuo vertinimu Komisija 
įvertina strategijos „Europa 2020“ 
projektų obligacijų iniciatyvos tinkamumą 
ir jos veiksmingumą siekiant padidinti 
investicijų į prioritetinius projektus apimtį 
ir Sąjungos l÷šų panaudojimo 
efektyvumą. Atsižvelgdama į tą vertinimą 
ir visas alternatyvas, Komisija apsvarsto 
galimybę siūlyti tinkamus reguliavimo 
pakeitimus, įskaitant teis÷s aktų 
pakeitimus, ypač jei numatoma 
nepatenkinama paklausa rinkoje arba jei 
atsiranda pakankamų alternatyvių 
ilgalaikio skolos finansavimo šaltinių. 

 

Pakeitimas  118 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
27 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Paramos gav÷jai ir, kai taikytina, 
atitinkamos valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
pagal šį reglamentą suteikta pagalba būtų 
tinkamai viešinama, kad visuomen÷ būtų 
informuota apie Sąjungos vaidmenį 
įgyvendinant projektus. 

1. Paramos gav÷jai ir, kai taikytina, 
atitinkamos valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
pagal šį reglamentą suteikta pagalba būtų 
tinkamai viešinama ir skaidri, kad 
visuomen÷ būtų informuota apie Sąjungos 
vaidmenį įgyvendinant projektus. 

 

Pakeitimas  119 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
27 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija įgyvendina informavimo ir 
ryšių veiksmus, susijusius su Europos 
infrastruktūros tinklų priemon÷s projektais 
ir rezultatais. Be to, ryšiams pagal šį 
reglamentą skirtas biudžetas taip pat 
apima ryšius su įmon÷mis d÷l Sąjungos 
politikos prioritetų. 

2. Komisija įgyvendina informavimo ir 
ryšių veiksmus, susijusius su Europos 
infrastruktūros tinklų priemon÷s projektais 
ir rezultatais. 
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Pakeitimas  120 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

Priedo I dalies a punktas (Horizontalieji prioritetai) 
 

Komisijos siūlomas tekstas 

Naujoviškas valdymas ir paslaugos Bendras Europos dangus - SESAR 

Naujoviškas valdymas ir paslaugos Kelių, geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
eismo valdymo sistemos (ITS, ERTMS ir 
RIS) 

Naujoviškas valdymas ir paslaugos Pagrindinio tinklo uostai ir oro uostai 

Parlamento pakeitimas 

Naujoviškas valdymas ir paslaugos Bendras Europos dangus - SESAR 

Naujoviškas valdymas ir paslaugos Kelių, geležinkelių ir vidaus vandens kelių 
ir jūrų eismo valdymo sistemos, taip pat 
jūrų paslaugos  (ITS, ERTMS, RIS, 
VTMIS ir elektronin÷s jūrų paslaugos) 

Naujoviškas valdymas ir paslaugos Pagrindinio tinklo uostai, oro uostai ir jūrų 
greitkeliai 

Naujos technologijos ir inovacijos Naujos technologijos ir inovacijos pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T 
gairių] 39 straipsnio a–d punktus 

 

Pakeitimas  121 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
Priedo I dalies 1 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Helsinkis–Talinas–Ryga–Kaunas–
Varšuva–Katovicai 

Helsinkis–Talinas–Ryga–Kaunas–
Varšuva–Katovicai 

 Klaip÷da – Kaunas 

Gdyn÷–Katovicai Gdyn÷–Katovicai 

Katovicai–Ostrava–Brno–Viena Katovicai–Ostrava–Brno–Viena 

 Ščecinas/Svinouiscis–Poznan÷–
Vroclavas–Ostrava 

Katovicai–Žilina–Bratislava–Viena Katovicai–Žilina–Bratislava–Viena 

Viena–Gracas–Klagenfurtas–Filachas–
Udin÷–Venecija–Bolonija–Ravena 

Viena–Gracas–Klagenfurtas–Filachas–
Udin÷–Venecija–Bolonija–Ravena–
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Ankona 

 Gracas–Mariboras–Liubliana–
Koperis/Triestas 

 
Komisijos siūlomas tekstas 

Iš anksto nustatytos 
atkarpos 

Rūšis Aprašymas / datos 

Helsinkis–Talinas Uostai, jūrų greitkeliai Uostų jungtys, (tolesn÷) 
daugiarūšio transporto 
platformų ir jų jungčių 
pl÷tra, jūrų greitkeliai 
(įskaitant ledų laužymo 
paj÷gumus) 

Talinas–Ryga–Kaunas–
Varšuva 

Geležinkelis (Išsamūs) tyrimai, susiję 
su nauja linija, visiškai 
suderinama su UIC v÷že; 
naujosios linijos darbai 
turi būti prad÷ti iki 
2020 m.; geležinkelio 
linija su oro uostais ir 
uostais 

Gdyn÷–Katovicai Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Gdyn÷–Gdanskas Uostai Uostų jungtys, (tolesn÷) 
daugiarūšio transporto 
platformų pl÷tra 

Varšuva–Katovicai Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Katovicai–Ostrava–Brno–
Viena ir Katovicai–
Žilina–Bratislava–Viena 

Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai, visų pirma 
tarpvalstybin÷se 
atkarpose: (tolesn÷) 
daugiarūšio transporto 
platformų pl÷tra 

(tolesn÷) daugiarūšio 
transporto platformų 
pl÷tra Viena–Gracas–
Klagenfurtas–Udin÷–
Venecija–Ravena 

Geležinkelis Vykdomi darbai ir 
modernizavimas; (tolesn÷) 
daugiarūšio transporto 
platformų pl÷tra 

Triestas, Venecija, 
Ravena 

Uostai Uostų jungtys, (tolesn÷) 
daugiarūšio transporto 
platformų pl÷tra 
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Parlamento pakeitimas 

Iš anksto nustatytos 
atkarpos 

Rūšis Aprašymas / datos 

Helsinkis–Talinas Uostai, jūrų greitkeliai Uostų jungtys, (tolesn÷) 
daugiarūšio transporto 
platformų ir jų jungčių 
pl÷tra, jūrų greitkeliai 
(įskaitant ledų laužymo 
paj÷gumus) 

Talinas–Ryga–Kaunas–
Varšuva 

Geležinkelis (Išsamūs) tyrimai, susiję 
su nauja linija, visiškai 
suderinama su UIC v÷že; 
naujosios linijos darbai 
turi būti prad÷ti iki 
2020 m.; geležinkelio 
linija su oro uostais ir 
uostais 

Klaip÷da – Kaunas Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbia, uostų jungtys, 
jūrų greitkeliai 

Koridorius „Via Baltica“ Keliai Darbai tarpvalstybin÷se 
atkarpose (EE, LV, LT, 
PL) 

Gdyn÷–Katovicai Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Gdyn÷–Gdanskas Uostai Uostų jungtys, (tolesn÷) 
daugiarūšio transporto 
platformų pl÷tra 

Vroclavas–Poznan÷–
Ščecinas/Svinouiscis 

Geležinkelis Vykdomi darbai 

Svinouiscis, Ščecinas Uostas Uostų jungtys 

Varšuva–Katovicai Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Katovicai–Ostrava–Brno–
Viena ir Katovicai–
Žilina–Bratislava–Viena 

Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai, visų pirma 
tarpvalstybin÷se 
atkarpose: Lenkija–
Čekija, Čekija–Austrija, 
Lenkija–Slovakija ir 
Slovakija–Austrija, Brno–
Pršerovo linijoje; 
(tolesn÷) daugiarūšio 
transporto platformų 
pl÷tra 
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(tolesn÷) daugiarūšio 
transporto platformų 
pl÷tra Viena–Gracas–
Klagenfurtas–Udin÷–
Venecija–Ravena 

Geležinkelis Vykdomi darbai ir 
modernizavimas; (tolesn÷) 
daugiarūšio transporto 
platformų pl÷tra 

Gracas–Mariboras–
Pragerskas 

Geležinkelis Su antru b÷gių keliu 
susiję tyrimai ir darbai 

Triestas, Venecija, 
Ravena, Koperis, Ankona 

Uostai Uostų jungtys, (tolesn÷) 
daugiarūšio transporto 
platformų pl÷tra 

Ravena–Ankona Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

  

 

Pakeitimas  122 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
Priedo I dalies 2 punktas
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznan÷–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Ensched÷–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis 

Baltarusijos siena– Varšuva–Poznan÷–
Frankfurtas prie Oderio–Berlynas–
Hanoveris–Osnabriukas–Ensched÷–
Utrechtas–Amsterdamas / Roterdamas–
Filikstou–Birmingemas / Mančesteris–
Liverpulis 

 
Komisijos siūlomas tekstas 

Baltarusijos siena–
Varšuva–Poznan÷–
Vokietijos siena 

Geležinkelis Vykdomi jau esamos 
linijos modernizavimo 
darbai, atliekami greitojo 
geležinkelio tyrimai 

Lenkijos siena–Berlynas–
Hanoveris–Amsterdamas / 
Roterdamas 

Geležinkelis Vykdomi keleto atkarpų 
modernizavimo darbai 
(Amsterdamas – Utrechtas 
– Arnhemas; Hanoveris – 
Berlynas) 

Vakarų Vokietijos 
kanalai, Mittellandkanal, 
Hanoveris–Magdeburgas–
Berlynas 

Vidaus vandens keliai Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Amsterdamo šliuzai Vidaus vandens keliai Atliekami tyrimai 
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Filikstou–Midlandas Geležinkelis, uostas, 
daugiarūšio transporto 
platformos 

Uostų jungtys ir 
daugiarūšio transporto 
platformos 

Parlamento pakeitimas 

Baltarusijos siena–
Varšuva–Poznan÷–
Vokietijos siena 

Geležinkelis Vykdomi jau esamos 
linijos modernizavimo 
darbai, atliekami greitojo 
geležinkelio tyrimai 

Lenkijos siena–Berlynas–
Hanoveris–Amsterdamas / 
Roterdamas 

Geležinkelis Vykdomi keleto atkarpų 
modernizavimo darbai 
(Amsterdamas – Utrechtas 
– Arnhemas; Hanoveris – 
Berlynas) 

Vakarų Vokietijos 
kanalai, Mittellandkanal, 
Hanoveris–Magdeburgas–
Berlynas 

Vidaus vandens keliai Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Reinas–Valis–Šiaur÷s 
jūros kanalas 

Vidaus vandens keliai Daugiarūš÷s jungtys 

Amsterdamo šliuzai ir 
Amsterdamo–Reino 
kanalas–naujas 
Eimeideno jūrų šliuzas 

Vidaus vandens keliai Atliekami tyrimai; uostas; 
taip pat Beatrič÷s šliuzo 
modernizavimas 

Filikstou–Midlandas Geležinkelis, uostas, 
daugiarūšio transporto 
platformos 

Uostų jungtys ir 
daugiarūšio transporto 
platformos 

 

Pakeitimas  123 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

Priedo I dalies 3 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Alchesirasas–Madridas–Taragona Alchesirasas–Madridas–Saragosa–
Taragona 

Sevilija–Valensija–Taragona Sevilija–Valensija–Taragona 

Taragona–Barselona–Perpinjanas–Lionas–
Turinas–Milanas–Venecija–Liublijana–
Budapeštas–Ukrainos siena 

Taragona–Barselona–Perpinjanas–
Marselis–Lionas–Turinas–Milanas–
Venecija–Liublijana–Budapeštas–Ukrainos 
siena 
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Komisijos siūlomas tekstas 

Alchesirasas–Madridas Geležinkelis Atliekami tyrimai, darbai 
turi būti prad÷ti iki 2015 
m., užbaigti – 2020 m. 

Sevilija–Antekera–
Granada–Almerija–
Kartagina–Mursija–
Alikant÷–Valensija 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai 

Valensija–Taragona–
Barselona 

Geležinkelis Statybos vyks 2014–2020 
m. 

Barselona Uostas Geležinkelio linija su 
uostu ir oro uostu 

Barselona–Perpinjanas Geležinkelis Tarpvalstybin÷ atkarpa, 
vykdomi darbai, naujoji 
linija turi būti užbaigta iki 
2015 m., vykdomi esamos 
linijos modernizavimo 
darbai 

Perpinjanas–Montpelj÷ Geležinkelis Nimo–Montpelj÷ 
aplinkkelis turi būti 
prad÷tas eksploatuoti 
2017 m., Montpelj÷–
Perpinjano – 2020 m. 

Lionas–Turinas Geležinkelis Tarpvalstybin÷ atkarpa, 
pagrindinio tunelio darbai 
turi būti prad÷ti iki 
2020 m.; atliekami su 
privažiuojamaisiais keliais 
susiję tyrimai 

Milanas–Breša Geležinkelis Dalis modernizuojama, 
kita dalis – naujoji 
greitojo geležinkelio 
jungtis 

Breša–Venecija–Triestas Geležinkelis Darbai keliose atkarpose 
turi būti prad÷ti iki 2014 
m. 

Milanas–Mantuja–
Venecija–Triestas 

Vidaus vandens keliai Tyrimai, modernizavimas, 
darbai 

Triestas–Divača Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomas dalinis 
modernizavimas; 
tarpvalstybin÷ atkarpa bus 
baigta po 2020 m. 
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Koperis–Divača–
Liublijana–Mariboras 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi modernizavimo 
darbai, dalis – naujoji 
linija 

Liublijanos mazgas Geležinkelis Liublijanos geležinkelio 
mazgas, įskaitant 
daugiarūšio transporto 
platformą; geležinkelio ir 
oro uosto jungtys 

Mariboras–Zalalev÷ Geležinkelis Tarpvalstybin÷ atkarpa: 
tyrimai ir darbai turi būti 
prad÷ti iki 2020 m. 

Boba–Sekešfeh÷rvaras Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Budapeštas–Miškolcas–
Ukrainos siena 

Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Parlamento pakeitimas 

Alchesirasas–Madridas Geležinkelis Atliekami tyrimai, darbai 
turi būti prad÷ti iki 2015 
m., užbaigti – 2020 m. 

Sevilija–Antekera–
Granada–Almerija–
Kartagina–Mursija–
Alikant÷–Valensija 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai 

Valensija–Taragona–
Barselona 

Geležinkelis Statybos vyks 2014–2020 
m. 

Madridas–Saragosa–
Barselona 

Geležinkelis Vykdomas esamų linijų 
(v÷ž÷s, atšakų, platformų) 
modernizavimas 

Barselona Uostas Geležinkelio linija su 
uostu (naujų prieigos 
objektų statyba) ir oro 
uostu 

Barselona–Valensija–
Livornas 

Jūrų greitkeliai Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Barselona – Perpinjanas Geležinkelis Tarpvalstybin÷ atkarpa, 
vykdomi darbai, naujoji 
linija turi būti užbaigta iki 
2015 m., vykdomi esamos 
linijos (v÷ž÷s, atšakų, 
platformų) 
modernizavimo darbai 

Perpinjanas–Montpelj÷ Geležinkelis Nimo–Montpelj÷ 
aplinkkelis turi būti 
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prad÷tas eksploatuoti 
2017 m., Montpelj÷–
Perpinjano – 2020 m. 

Lionas–Avinjonas–
Marselis 

Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Lionas–Turinas Geležinkelis Modernizuojama esama 
tarpvalstybin÷ atkarpa, 
pagrindinio tunelio darbai 
turi būti prad÷ti iki 
2020 m.; atliekami su 
privažiuojamaisiais keliais 
susiję tyrimai 

Milanas–Breša Geležinkelis Dalis modernizuojama, 
kita dalis – naujoji 
greitojo geležinkelio 
jungtis 

Breša–Venecija–Triestas Geležinkelis Darbai keliose atkarpose 
turi būti prad÷ti iki 2014 
m. užtikrinant sinergiją 
su modernizavimo 
veiksmais, kurių imtasi 
persiklojančiose 
atkarpose kaip 1-ajame 
koridoriuje 

Milanas–Mantuja–
Venecija–Triestas 

Vidaus vandens keliai Tyrimai, modernizavimas, 
darbai 

Triestas–Divača Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomas dalinis 
modernizavimas; 
tarpvalstybin÷ atkarpa bus 
baigta po 2020 m. 

Koperis–Divača–
Liublijana–Pragerskas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi modernizavimo 
darbai, dalis – naujoji 
linija 

Liublijanos mazgas Geležinkelis Liublijanos geležinkelio 
mazgas, įskaitant 
daugiarūšio transporto 
platformą; geležinkelio ir 
oro uosto jungtys 

Mariboras–Zalalev÷ Geležinkelis Tarpvalstybin÷ atkarpa: 
tyrimai ir darbai turi būti 
prad÷ti iki 2020 m. 

Boba–Sekešfeh÷rvaras Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 
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Budapeštas–Miškolcas–
Ukrainos siena 

Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

 

Pakeitimas  124 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
Priedo I dalies 4 punktas
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Hamburgas / Rostokas–Berlynas–Praha–
Brno–Bratislava–Budapeštas–Aradas–
Timišoara–Sofija 

Hamburgas / Rostokas–Berlynas–Praha–
Brno–Bratislava–Budapeštas–Aradas–
Timišoara–Sofija 

Sofija–Burgasas / Turkijos siena Sofija–Burgasas / Turkijos siena 

Sofija–Salonikai–Pir÷jas–Limasolis–
Lefkosija 

Sofija–Salonikai–Pir÷jas–Limasolis–
Lefkosija 

 
Komisijos siūlomas tekstas 
Dresdenas–Praha Geležinkelis Atliekami su greituoju 

geležinkeliu susiję tyrima 

Praha Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai, krovininio 
transporto aplinkkelis; 
geležinkelio ir oro uosto 
jungtis 

Hamburgas–Dresdenas–
Praha–Pardubic÷s 

Vidaus vandens keliai Vykdomi Elb÷s 
modernizavimo darbai 

Elb÷s šliuzai Vidaus vandens keliai Atliekami tyrimai 

Bržeclavas–Bratislava Geležinkelis Tarpvalstybin÷ atkarpa, 
vykdomi modernizavimo 
darbai 

Bratislava–Hedešhalomas Geležinkelis Tarpvalstybin÷ atkarpa, 
vykdomi modernizavimo 
darbai 

Budapeštas–Aradas–
Timišoara– Kalafatas 

Geležinkelis Modernizavimo darbai 
Vengrijoje beveik baigti, 
tebevykdomi Rumunijoje 

Vidinas–Sofija–Burgasas / 
Turkijos siena 
Sofija–Salonikai–At÷nai / 
Pir÷jas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai atkarpoje 
Vidinas–Sofija–Salonikai; 
modernizavimo darbai 
atkarpoje Sofija–Burgasas 
/ Turkijos siena 

At÷nai / Pir÷jas–Limasolis Jūrų greitkeliai Uosto paj÷gumas ir 
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pakrant÷s jungtys 

Limasolis–Lefkosija Uostai, daugiarūšio 
transporto platformos 

Modernizuojama 
modalin÷ jungtis 

Parlamento pakeitimas 

Dresdenas–Praha Geležinkelis Atliekami su greituoju 
geležinkeliu susiję tyrima 

Praha Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai, krovininio 
transporto aplinkkelis; 
geležinkelio ir oro uosto 
jungtis 

Hamburgas–Dresdenas–
Praha–Pardubic÷s 

Vidaus vandens keliai Vykdomi Elb÷s 
modernizavimo darbai 

Elb÷s šliuzai Vidaus vandens keliai Atliekami tyrimai 

Praha–Brno–Bržeclavas Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai, be kita ko, Brno 
geležinkelio mazgo ir 
daugiarūšio transporto 
platformos 

Bržeclavas–Bratislava Geležinkelis Tarpvalstybin÷ atkarpa, 
vykdomi modernizavimo 
darbai 

Bratislava–Hedešhalomas Geležinkelis Tarpvalstybin÷ atkarpa, 
vykdomi modernizavimo 
darbai 

Budapeštas–Aradas–
Timišoara–Krajova– 
Kalafatas 

Geležinkelis Modernizavimo darbai 
Vengrijoje beveik baigti, 
tebevykdomi Rumunijoje 

Vidinas–Sofija–Burgasas / 
Turkijos siena 
Sofija–Salonikai–At÷nai / 
Pir÷jas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai atkarpoje 
Vidinas–Sofija–Salonikai; 
modernizavimo darbai 
atkarpoje Sofija–Burgasas 
/ Turkijos siena 

At÷nai / Pir÷jas–Limasolis 
Jūrų greitkeliai Uosto paj÷gumas ir 

pakrant÷s jungtys 

Limasolis–Lefkosija Uostai, daugiarūšio 
transporto platformos 

Modernizuojama 
modalin÷ jungtis 

 

Pakeitimas  125 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 

Priedo I dalies 5 punktas
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Helsinkis–Turku–Stokholmas–Malm÷–
Kopenhaga–F÷marnas–Hamburgas–
Hanoveris 

Helsinkis–Turku–Stokholmas–Malm÷–
Kopenhaga–Liubekas–F÷marnas–
Hamburgas–Hanoveris 

Br÷menas–Hanoveris–Niurnbergas–
Miunchenas–Breneris–Verona–Bolonija–
Roma–Neapolis–Baris 

Br÷menas–Hanoveris–Niurnbergas 

 Rostokas–Berlynas–Niurnbergas 

 Niurnbergas–Miunchenas–Breneris–
Verona–Bolonija–Roma–Neapolis–Baris 

Neapolis–Palermas–Valeta Neapolis–Palermas–Valeta 

 
Komisijos siūlomas tekstas 

Kotka / Hamina–Helsinkis Uostas, geležinkelis Uosto ir toliau nuo 
pakrant÷s esančių rajonų 
jungtys, geležinkelio 
modernizavimas 

Helsinkis Geležinkelis Oro uosto–geležinkelio 
jungtys 

Rusijos siena–Helsinkis Geležinkelis Vykdomi darbai 

Turku–Stokholmas Uostai, jūrų greitkeliai Uosto ir toliau nuo 
pakrant÷s esančių rajonų 
jungtys, ledų laužymo 
paj÷gumai 

Stokholmas–Malm÷ 
(Šiaur÷s trikampis) 

Geležinkelis Vykdomi darbai tam 
tikrose atkarpose 

F÷marnas Geležinkelis Atliekami tyrimai, 
F÷marno juostos fiksuota 
jungtis 2014–2020 m. 

Kopenhaga–Hamburgas 
per F÷marną: 
privažiuojamieji keliai 

Geležinkelis Privažiuojamieji keliai 
Danijoje turi būti užbaigti 
iki 2020 m., 
privažiuojamieji keliai 
Vokietijoje turi būti 
užbaigti 2 etapais (2020–
2027 m.) 

Hamburgas / Br÷menas–
Hanoveris 

Geležinkelis Darbai turi būti prad÷ti iki 
2020 m. 

Miunchenas–Verglis Geležinkelis Privažiavimas prie 
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Brenerio pagrindinio 
tunelio ir tarpvalstybin÷s 
atkarpos: atliekami 
tyrimai 

Brenerio pagrindinis 
tunelis 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai 

Forteca–Verona Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai 

Neapolis–Baris Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai 

Neapolis–Kalabrijos 
Redžas 

Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Mesina–Palermas 
Geležinkelis Vykdomi likusių atkarpų 

modernizavimo darbai 

Palermas–Valeta Uostai, jūrų greitkeliai Uosto ir toliau nuo 
pakrant÷s esančių rajonų 
jungtys 

Valeta–Marsašlokas  Uostas, oro uostas Numatoma diegti eismo 
valdymo sistemas, 
modernizuoti modalinę 
jungtį 

Parlamento pakeitimas 

Kotka / Hamina–Helsinkis Uostas, geležinkelis Uosto ir toliau nuo 
pakrant÷s esančių rajonų 
jungtys, geležinkelio 
modernizavimas 

Helsinkis Geležinkelis Oro uosto–geležinkelio 
jungtys 

Rusijos siena–Helsinkis Geležinkelis Vykdomi darbai 

Turku–Stokholmas Uostai, jūrų greitkeliai Uosto ir toliau nuo 
pakrant÷s esančių rajonų 
jungtys, ledų laužymo 
paj÷gumai 

Stokholmas–Malm÷ 
(Šiaur÷s trikampis) 

Geležinkelis Vykdomi darbai tam 
tikrose atkarpose 

F÷marnas Geležinkelis Atliekami tyrimai, 
F÷marno juostos fiksuota 
jungtis 2014–2020 m. 

Kopenhaga–Hamburgas 
per F÷marną: 
privažiuojamieji keliai 

Geležinkelis Privažiuojamieji keliai 
Danijoje turi būti užbaigti 
iki 2020 m., 
privažiuojamieji keliai 
Vokietijoje turi būti 
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užbaigti 2 etapais (2020–
2027 m.) 

Hamburgas / Br÷menas–
Hanoveris 

Geležinkelis Darbai turi būti prad÷ti iki 
2020 m. 

Rostock Uostai, jūrų greitkeliai Uostų ir geležinkelio 
jungtys; mažai teršalų 
išmetantys keltai; ledo 
laužymo paj÷gumai 

Rostokas–Berlynas–
Niurnbergas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi modernizavimo 
darbai 

Miunchenas–Verglis Geležinkelis Privažiavimas prie 
Brenerio pagrindinio 
tunelio ir tarpvalstybin÷s 
atkarpos: atliekami 
tyrimai 

Brenerio pagrindinis 
tunelis 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai 

Forteca–Verona Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai 

Neapolis–Baris Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai 

Neapolis–Kalabrijos 
Redžas 

Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Mesina–Palermas 
Geležinkelis Vykdomi likusių atkarpų 

modernizavimo darbai 

Palermas–Valeta Uostai, jūrų greitkeliai Uosto ir toliau nuo 
pakrant÷s esančių rajonų 
jungtys 

Valeta–Marsašlokas  Uostas, oro uostas Numatoma diegti eismo 
valdymo sistemas, 
modernizuoti modalinę 
jungtį 

 

Pakeitimas  126 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

Priedo I dalies 6 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Genuja – Roterdamas 6. Genuja – Roterdamas / Amsterdamas / 
Antverpenas 

Genuja–Milanas / Novara–Simplonas / Genuja–Milanas / Novara–Simplonas / 
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Lečbergas / Gothardas–Bazelis–
Manheimas–Kelnas 

Lečbergas / Gothardas–Bazelis–
Manheimas–Kelnas 

Kelnas–Diuseldorfas–Roterdamas / 
Amsterdamas 

Kelnas–Diuseldorfas–Roterdamas / 
Amsterdamas / Antverpenas 

Kelnas–Lježas–Briuselis–Zebriug÷ Kelnas–Lježas–Briuselis–Zebriug÷ 

 

Pakeitimas  127 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

Priedo I dalies 7 punktas
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sinesas / Lisabona–Madridas–Valjadolidas Sinesas / Lisabona–Madridas–Valjadolidas 

Lisabona–Aveiras– Portas Lisabona–Aveiras– Portas 

Aveiras–Valjadolidas–Vitorija–Bordo–
Paryžius–Manheimas / Strasbūras 

Aveiras–Valjadolidas–Vitorija–Bordo–
Paryžius–Manheimas / Strasbūras 

 Tulūza–Bordo–Paryžius–Manheimas / 
Strasbūras 

 Havras–Ruanas–Paryžius 

 
Komisijos siūlomas tekstas 

Greitasis geležinkelis 
Sinesas / Lisabona–
Madridas 

Geležinkelis, uostai Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai, vykdomi 
Sineso / Lisabonos uostų 
modalin÷s jungties 
modernizavimo darbai 

Greitasis geležinkelis 
Portas–Lisabona 

Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Geležinkelio jungtis 
Aveiras–Ispanija 

Geležinkelis Tarpvalstybin÷ atkarpa: 
vykdomi darbai 

Geležinkelio jungtis 
Bergara–San Sebastianas–
Bajona 

Geležinkelis Ispanijoje tikimasi 
užbaigti iki 2016 m., 
Prancūzijoje – iki 2020 m. 

Bajona–Bordo Geležinkelis Vyksta viešos 
konsultacijos 

Tūras–Bordo Geležinkelis Vykdomi darbai 

Paryžius Geležinkelis Pietinis greitasis 
aplinkkelis 

Bodrekūras–Manheimas Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 
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Bodrekūras–Strasbūras 
Geležinkelis Vykdomi darbai turi būti 

užbaigti iki 2016 m. 

Parlamento pakeitimas 

Greitasis geležinkelis 
Sinesas / Lisabona–
Madridas 

Geležinkelis, uostai Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai, vykdomi 
Sineso / Lisabonos uostų 
modalin÷s jungties 
modernizavimo darbai 

Greitasis geležinkelis 
Portas–Lisabona 

Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Geležinkelio jungtis 
Aveiras–Ispanija 

Geležinkelis Tarpvalstybin÷ atkarpa: 
vykdomi darbai 

Geležinkelio jungtis 
Bergara–San Sebastianas–
Bajona 

Geležinkelis Ispanijoje tikimasi 
užbaigti iki 2016 m., 
Prancūzijoje – iki 2020 m. 

Bajona–Bordo Geležinkelis Vyksta viešos 
konsultacijos 

Tulūza–Bordo Geležinkelis Vyksta viešos 
konsultacijos 

Tūras–Bordo Geležinkelis Vykdomi darbai 

Paryžius Geležinkelis Pietinis greitasis 
aplinkkelis 

Bodrekūras–Manheimas Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Bodrekūras–Strasbūras 
Geležinkelis Vykdomi darbai turi būti 

užbaigti iki 2016 m. 

Havras–Paryžius 
Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 

darbai 

 

Pakeitimas  128 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

Priedo I dalies 8 punktas
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Belfastas–Dublinas–Holihedas–
Birmingemas 

Belfastas–Dublinas–Holihedas–
Birmingemas 

 Larnas–Belfastas 

Glazgas / Edinburgas–Birmingamas Glazgas / Edinburgas–Birmingamas 

Birmingamas–Londonas–Lilis–Briuselis Birmingamas–Londonas–Lilis–Briuselis 
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Dublinas / Korkas / Sautamptonas–
Havras–Paryžius 

Dublinas / Korkas / Sautamptonas–
Havras–Paryžius 

Londonas–Doveris–Kal÷–Paryžius Londonas–Doveris–Kal÷–Paryžius 

 
Komisijos siūlomas tekstas 

Dublinas–Belfastas Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai; Dublino jungtys 
(DART) 

Glazgas–Edinburgas Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Greitasis geležinkelis 2 Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Kardifas–Bristolis–
Londonas 

Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Dublinas, Korkas, 
Sautamptonas, Havras 

Uostai Jungtys su nuo pakrant÷s 
nutolusiais rajonais 

Havras–Paryžius Vidaus vandens keliai Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Havras–Paryžius Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Kal÷–Paryžius Geležinkelis Atliekami preliminarūs 
tyrimai 

Parlamento pakeitimas 

Dublinas–Belfastas Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai; Dublino jungtys 
(DART) 

Glazgas–Edinburgas Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Greitasis geležinkelis 2 Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Kardifas–Bristolis–
Londonas 

Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Dublinas, Korkas, 
Sautamptonas, Havras 

Uostai Jungtys su nuo pakrant÷s 
nutolusiais rajonais 

Havras–Paryžius Vidaus vandens keliai Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Havras–Paryžius Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Kal÷–Paryžius Geležinkelis Atliekami preliminarūs 
tyrimai 

Larnas–Belfastas Uostas, daugiarūšio 
transporto jungtys 

Vykdomi modernizavimo 
darbai 
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Pakeitimas  129 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
Priedo I dalies 9 punktas
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Amsterdamas–Roterdamas–Antverpenas–
Briuselis–Liuksemburgas 

Amsterdamas–Roterdamas–Antverpenas–
Briuselis–Liuksemburgas 

Liuksemburgas–Dižonas–Lionas Liuksemburgas–Dižonas–Lionas 

Liuksemburgas–Strasbūras–Bazelis Liuksemburgas–Strasbūras–Bazelis 

 Strasbūras–Miulūzas–Dižonas 

 
Komisijos siūlomas tekstas 

Masas Vidaus vandens keliai Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Alberto kanalas Vidaus vandens keliai Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Ternezenas Jūrų keliai Šliuzai: Atliekami tyrimai 

Ternezenas – Gentas Vidaus vandens keliai Vidaus vandens keliai 

Antverpenas Jūrų keliai, uostas Šliuzai: atliekami tyrimai; 
uostas: jungtys su nuo 
pakrant÷s nutolusiais 
rajonais 

Senos–Šeld÷s kanalas Vidaus vandens keliai Projektas baigtas, 
konkurencinis dialogas 
prad÷tas, viską užbaigti 
numatoma iki 2018 m. 

Vandens kelių 
modernizavimas 
Valonijoje 

Vidaus vandens keliai Vidaus vandens keliai 

Atliekami tyrimai ir 
vykdomi modernizavimo 
darbai Briuselis–
Liuksemburgas–
Strasbūras  

Geležinkelis Vykdomi darbai 

Strasbūras–Miulūzas–
Bazelis 

Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Geležinkelio jungtys 
Liuksemburgas–
Dižonas–Lionas (greitasis 
traukinys Reinas–Rona) 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai 

Lionas Geležinkelis Rytų aplinkkelis: 
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atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai 

Sonos kanalas–Mozelis / 
Reinas 

Vidaus vandens keliai Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Rona Vidaus vandens keliai Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Parlamento pakeitimas 

Masas, įskaitant 
Masverkeną 

Vidaus vandens keliai Vykdomi modernizavimo 
darbai, daugiarūšio 
transporto jungtys 

Reino–Šeld÷s koridorius: 
Folkerako, Kr÷kako, 
Kramerio ir Hansv÷rto 
šliuzai 

Šliuzas Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Alberto kanalas Vidaus vandens keliai Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Ternezenas Jūrų keliai Šliuzai: atliekami tyrimai 

Ternezenas – Gentas Vidaus vandens keliai Vidaus vandens keliai 

Roterdamas–Antverpenas Geležinkelis  Vykdomas krovininio 
geležinkelio linijos 
modernizavimas 

Antverpenas Jūrų keliai, uostas Šliuzai: atliekami tyrimai; 
uostas: jungtys su nuo 
pakrant÷s nutolusiais 
rajonais 

Senos–Šiaur÷s kanalas; 
Senos–Šeld÷s jungtis 

Vidaus vandens keliai Projektas baigtas, 
konkurencinis dialogas 
prad÷tas, viską užbaigti 
numatoma iki 2020 m., 
vykdomi modernizavimo 
darbai, įskaitant 
tarpvalstybinių ir 
daugiarūšių jungčių 
modernizavimą 

Vandens kelių 
modernizavimas 
Valonijoje 

Vidaus vandens keliai Vidaus vandens keliai 

Atliekami tyrimai ir 
vykdomi modernizavimo 
darbai Briuselis–
Liuksemburgas–
Strasbūras  

Geležinkelis Vykdomi darbai 

Strasbūras–Miulūzas– Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
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Bazelis darbai 

Strasbūras–Dižonas–
Lionas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai, vykdomi 
modernizavimo darbai 

Liuksemburgas–
Dižonas–Amberje 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai, vykdomi 
modernizavimo darbai 

Lionas Geležinkelis Liono aglomeracijos 
aplinkkelis: atliekami 
tyrimai ir vykdomi darbai 

Sonos kanalas–Mozelis / 
Reinas 

Vidaus vandens keliai Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Rona Vidaus vandens keliai Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Lionas–Avinjonas–
Marselio uostas–Fosas 

Geležinkelis Vykdomi modernizavimo 
darbai 

Marselis Uostas Jungtys su toliau nuo 
pakrant÷s esančiais 
rajonais ir daugiarūšio 
transporto terminalas 

 

Pakeitimas  130 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
Priedo I dalies 10 punktas
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Strasbūras–Štutgartas–Miunchenas–Velsas 
/ Lincas 

Strasbūras–Štutgartas–Miunchenas–Velsas 
/ Lincas 

Strasbūras–Manheimas–Frankfurtas–
Viurcburgas–Niurnbergas–R÷gensburgas–
Pasau–Velsas / Lincas 

Strasbūras–Manheimas–Frankfurtas–
Viurcburgas–Niurnbergas–R÷gensburgas–
Pasau–Velsas / Lincas 

Velsas / Lincas–Viena–Budapeštas–
Aradas–Brašovas–Bukareštas–Konstanca–
Sulina 

Velsas / Lincas–Viena–Budapeštas–
Aradas–Brašovas–Bukareštas–Konstanca–
Sulina 

 
Komisijos siūlomas tekstas 

Geležinkelio jungtis 
Strasbūras–K÷lis–
Apenvejeris 

Geležinkelis Vykdomi Apenvejerio 
jungties darbai 

Karlsrūh÷–Štutgartas–
Miunchenas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai 
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Miunchenas–Miūldorfas–
Freilasingas–Zalcburgas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai 

Zalcburgas–Velsas Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Niurnbergas–
R÷gensburgas–Pasau–
Velsas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai; 
vykdomi daliniai darbai 

Geležinkelio jungtis 
Velsas–Viena 

Geležinkelis Tikimasi užbaigti iki 2017 
m. 

Viena–Budapeštas Geležinkelis Atliekami Vengrijos 
greitojo geležinkelio 
tyrimai 

Aradas–Brašovas–
Bukareštas–Konstanca 

Geležinkelis Vykdomi tam tikrų 
atkarpų modernizavimo 
darbai; atliekami greitojo 
geležinkelio tyrimai 

Mainas–Maino-Dunojaus 
kanalas–Dunojus 

Vidaus vandens keliai Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai keliose 
atkarpose ir kliūtyse; 
vidaus vandenų uostai: 
jungtys su nuo pakrant÷s 
nutolusiais rajonais 

Konstanca Uostas jungtys su nuo pakrant÷s 
nutolusiais rajonais 

Parlamento pakeitimas 

Geležinkelio jungtis 
Strasbūras–K÷lis–
Apenvejeris 

Geležinkelis Vykdomi Apenvejerio 
jungties darbai 

Karlsrūh÷–Štutgartas–
Miunchenas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai 

Miunchenas–Miūldorfas–
Freilasingas–Zalcburgas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai 

Zalcburgas–Velsas Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Niurnbergas–
R÷gensburgas–Pasau–
Velsas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai; 
vykdomi daliniai darbai 

Geležinkelio jungtis 
Velsas–Viena 

Geležinkelis Tikimasi užbaigti iki 2017 
m. 

Viena–Budapeštas Geležinkelis Atliekami Vengrijos 
greitojo geležinkelio 
tyrimai 

Budapeštas–Aradas Geležinkelis Atliekami su greitojo 
geležinkelio tinklu tarp 
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Budapešto ir Arado susiję 
tyrimai 

Aradas–Brašovas–
Bukareštas–Konstanca 

Geležinkelis Vykdomi tam tikrų 
atkarpų modernizavimo 
darbai; atliekami greitojo 
geležinkelio tyrimai 

Mainas–Maino-Dunojaus 
kanalas– 
Dunojus(K÷lhaimas–
Konstanca / Midija / 
Sulina) + Bukareštas–
Dunojaus kanalas 

Vidaus vandens keliai Atliekami tyrimai ir 
vykdomi darbai keliose 
atkarpose ir kliūtyse; 
vidaus vandenų uostai: 
toliau nuo pakrant÷s 
esančių rajonų ir 
geležinkelio jungtys 

Džurdžu, Galacis Uostas Tolesn÷ daugiarūšio 
transporto platformų 
pl÷tra ir jungtys su toliau 
nuo pakrant÷s esančiais 
rajonais: atliekami 
tyrimai ir vykdomi darbai 

Konstanca Uostas, jūrų greitkeliai Jungtys su nuo pakrant÷s 
nutolusiais rajonais, jūrų 
greitkeliai (įskaitant ledų 
laužymo paslaugas) 

 

Pakeitimas  131 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
Priedo I dalies b punktas 
 
Komisijos siūlomas tekstas 

Nuo Sofijos iki 
buvusiosios 
Jugoslavijos 
Respublikos 
Makedonijos 
sienos 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Nuo Sofijos iki 
Serbijos sienos 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Timišoara–
Serbijos siena 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Miunchenas–
Praha 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Niurnbergas–
Praha 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 
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Vroclavas–
Dresdenas 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Vykdomi 
modernizavimo 
darbai 

Katovicai–
Vroclavas–Praha 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Gracas–
Mariboras–
Pragerskas 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Botnijos 
koridorius: 
Liuleo–Oulu 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 
ir vykdomi darbai 

Šiaur÷s Vakarų 
Ispanija ir 
Portugalija 

Kliūtis Geležinkelis Vykdomi darbai 

Frankfurtas–
Fulda–Erfurtas–
Berlynas 

Kliūtis Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Hal÷–Leipcigas–
Niurnbergas 

Kliūtis Geležinkelis Vykdomi darbai, 
turi būti užbaigti 
iki 2017 m. 

Geležinkelis 
Egnatia 

Kliūtis Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Vidaus vandens 
keliai 
Diunkerkas–Lilis 

Kliūtis Vidaus vandens 
keliai 

Atliekami tyrimai 

    

Sundsvalis–
Umeo–Liuleo 

Kliūtis Geležinkelis Atliekami tyrimai 
ir vykdomi darbai 

Malm÷–
Geteborgas 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Darbai 

Botnija–Kiruna–
Norvegijos siena 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai 
ir vykdomi darbai 

Geležinkelio 
jungtis Šanonas–
Korkas–Dublinas 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Geležinkelio 
jungtis į 
Vilhelmshafeną ir 
Br÷merhafeną 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Žilina–Ukrainos 
siena 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Vykdomi 
modernizavimo 
darbai 
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Ventspilis–Ryga–
Rusijos siena 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Vykdomi 
modernizavimo 
darbai 

Klaip÷da–
Kaunas–Vilnius–
Baltarusijos siena 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Vykdomi 
modernizavimo 
darbai, jungtis su 
oro uostu 

Talinas–Tartu–
Koidula–Rusijos 
siena 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Vykdomi 
modernizavimo 
darbai 

Marselis–
Tulonas–Nica–
Italijos siena 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami 
greitojo 
geležinkelio 
tyrimai 

Bordo–Tulūza Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami 
greitojo 
geležinkelio 
tyrimai 

Tamper÷–Oulu Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Vykdomi 
modernizavimo 
darbai 

Pamplona–
Saragosa–
Saguntas 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai 
ir vykdomi darbai 

Parlamento pakeitimas 

Nuo Sofijos iki 
buvusiosios 
Jugoslavijos 
Respublikos 
Makedonijos 
sienos 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Nuo Sofijos iki 
Serbijos sienos 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Timišoara–
Serbijos siena 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Miunchenas–
Praha 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Niurnbergas–
Praha 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Wroclaw – 
Dresden 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Vykdomi 
modernizavimo 
darbai 

Katovicai– Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 
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Vroclavas–Praha 

Liublijana–
Vengrijos siena 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Botnijos 
koridorius: 
Liuleo–Oulu 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 
ir vykdomi darbai 

Jasai–Moldovos 
Respublikos 
siena  

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Sučava–
Ukrainos siena 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Nova Sul÷ – 
Hradec Kralov÷ 

Tarpvalstybin÷ Keliai Darbai 

A Korunja–
Palensija 

Kliūtis Geležinkelis Vykdomi darbai 

Chichonas–
Palensija 

Kliūtis Geležinkelis Vykdomi darbai 

A Korunja–
Madridas 
(greitoji keleivin÷ 
linija) 

Kliūtis Geležinkelis Vykdomi darbai 

Prioritetiniai 
projektai, kaip 
apibr÷žta 
Sprendimo 
661/2010 II 
priede (centrin÷ 
linijos per 
Pir÷nus pervaža, 
„Geležinio 
Reino“(Raitas 
(Rheidt)–
Antverpenas))) 

Tarpvalstybin÷ Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Frankfurtas–
Fulda–Erfurtas–
Berlynas 

Kliūtis Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Hal÷–Leipcigas–
Niurnbergas 

Kliūtis Geležinkelis Vykdomi darbai, 
turi būti užbaigti 
iki 2017 m. 

Geležinkelis 
Egnatia 

Kliūtis Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Vidaus vandens 
keliai 
Diunkerkas–Lilis 

Kliūtis Vidaus vandens 
keliai 

Atliekami tyrimai 
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Lygiagreti 
greitojo 
geležinkelio linija 
Paryžius–Lionas 

Kliūtis Geležinkelis Atliekami 
preliminarūs 
tyrimai 

Sundsvalis–
Umeo–Liuleo 

Kliūtis Geležinkelis Atliekami tyrimai 
ir vykdomi darbai 

Alba Julija–
Turda–Dežas–
Sučava–
Paškanis–Jasai  

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai 
ir vykdomi darbai 

Bukareštas–
Buzeu–Breila–
Galacis 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Geležinkelio 
infrastruktūros 
gerinimas bei 
remontas ir 
jungtys su toliau 
nuo pakrant÷s 
esančiais 
rajonais: 
atliekami greitojo 
geležinkelio 
tinklo tyrimai 

Kybartai–Kaunas Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Vykdomi 
modernizavimo 
darbai 

Rūro sritis–
Miunsteris–
Osnabriukas–
Hamburgas 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Vykdomi 
atkarpos 
Miunsteris–
Liunenas (dvi 
v÷ž÷s) 
modernizavimo 
darbai 

Nantas–Turas–
Lionas 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai 
ir vykdomi darbai 

Ploještis–Sučava Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Malm÷–
Geteborgas 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Darbai 

Botnija–Kiruna–
Norvegijos siena 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai 
ir vykdomi darbai 

Geležinkelio 
jungtis Šanonas–
Korkas–Dublinas 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai 

Geležinkelio 
jungtis į 
Vilhelmshafeną ir 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai 
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Br÷merhafeną 

Žilina–Ukrainos 
siena 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Vykdomi 
modernizavimo 
darbai 

Ventspilis–Ryga–
Rusijos siena 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Vykdomi 
modernizavimo 
darbai 

Klaip÷da–
Kaunas–Vilnius–
Baltarusijos siena 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Vykdomi 
modernizavimo 
darbai, jungtis su 
oro uostu 

Katovicai–
Vroclavas–
Vokietijos siena 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Vykdomi 
modernizavimo 
darbai 

Marselis–
Tulonas–Nica–
Italijos siena 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami 
greitojo 
geležinkelio 
tyrimai 

Bordo–Tulūza Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami 
greitojo 
geležinkelio 
tyrimai 

Tamper÷–Oulu Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Vykdomi 
modernizavimo 
darbai 

Pamplona–
Saragosa–
Saguntas 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai 
ir vykdomi darbai 

Krajova–
Bukareštas 

Kitas pagrindinis 
tinklas 

Geležinkelis Atliekami tyrimai 

 

Pakeitimas  132 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
Priedo II dalis 
 
Komisijos siūlomas tekstas 

a) Prioritetiniai koridoriai 

 Tikslas Susijusios valstyb÷s nar÷s 
1. Elektros energijos 
tinklas Šiaur÷s jūrose 
(angl. „NSOG“) 

Sukurti integruotą elektros 
energijos tinklą Šiaur÷s 
jūroje, Airijos jūroje, 
Lamanšo sąsiauryje, 

Airija, Belgija, Danija, 
Jungtin÷ Karalyst÷, 
Liuksemburgas, 
Nyderlandai, Prancūzija, 
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Baltijos jūroje ir 
kaimyniniuose vandenyse, 
kad elektros energija iš 
atsinaujinančiųjų jūrinių 
energijos išteklių būtų 
perduodama vartojimo bei 
saugojimo centrams ir kad 
būtų padidinti 
tarpvalstybiniai elektros 
energijos mainai 

Švedija, Vokietija 

2. Šiaur÷s ir Pietų elektros 
tinklų jungiamosios linijos 
Pietvakarių Europoje 
(angl. „NSI West 
Electricity“) 

Sukurti jungtis tarp 
regiono valstybių narių ir 
su Viduržemio jūros 
regiono trečiosiomis 
šalimis, visų pirma 
siekiant integruoti elektros 
energiją iš 
atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių 

Airija, Belgija, Ispanija, 
Italija, Jungtin÷ Karalyst÷, 
Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, 
Prancūzija, Vokietija. 

3. Šiaur÷s–Pietų 
dujotiekių jungtys 
Vakarų Europoje (angl. 
„NSI West Gas“):  

Padidinti Šiaur÷s–Pietų 
dujų srautų jungčių 
paj÷gumus Vakarų 
Europoje, siekiant 
papildomai diversifikuoti 
tiekimo maršrutus ir 
pagerinti trumpalaikio 
dujų tiekimo galimybes 

Airija, Belgija, Italija, 
Jungtin÷ Karalyst÷, 
Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Prancūzija, 
Portugalija, Ispanija, 
Vokietija. 

4. Šiaur÷s–Pietų elektros 
energijos jungtys Vidurio 
Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. „NSI 
East Electricity“):  

Stiprinti jungtis ir vidaus 
linijas Šiaur÷s Pietų ir 
Rytų Vakarų kryptimis, 
siekiant baigti kurti 
vidaus rinką ir integruoti 
gavybą iš 
atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių 

Austrija, Bulgarija, 
Čekija, Graikija, Italija, 
Kipras, Lenkija, 
Rumunija, Slovakija, 
Slov÷nija, Vengrija, 
Vokietija. 

5. Šiaur÷s–Pietų ašies 
dujotiekių jungtys 
Vidurio Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. „NSI 
East Gas“) 

Stiprinti regioninių 
dujotiekių jungčių tarp 
Baltijos jūros regiono, 
Adrijos, Eg÷jo jūrų ir 
Juodosios jūros, visų 
pirma siekiant labiau 
diversifikuoti dujų 
tiekimą ir didinti jo 
saugumą 

Austrija, Bulgarija, 
Čekija, Graikija, Italija, 
Kipras, Lenkija, 
Rumunija, Slovakija, 
Slov÷nija, Vengrija, 
Vokietija. 

6. Baltijos energijos 
rinkos elektros jungčių 
planas (angl. „BEMIP 
Electricity“):  

Kurti jungtis tarp 
valstybių narių Baltijos 
jūros regione ir stiprinti 
vidaus tinklo 
infrastruktūros objektus, 

Danija, Estija, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, 
Suomija, Švedija, 
Vokietija. 
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kad Baltijos valstyb÷s 
nebebūtų izoliuotos ir 
būtų paskatinta regiono 
rinkos integracija 

7. Baltijos energijos 
rinkos dujų jungčių 
planas (angl. „BEMIP 
Gas“):  

Nutraukti trijų Baltijos 
valstybių ir Suomijos 
izoliaciją, atsisakant 
priklausomyb÷s nuo 
vienintelio tiek÷jo ir 
labiau diversifikuoti 
tiekimą Baltijos jūros 
regione 

Danija, Estija, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, 
Suomija, Švedija, 
Vokietija. 

8. Pietinis dujų 
koridorius (angl. 
„SGC“):  

Perduoti dujas iš Kaspijos 
jūros baseino, Vidurio 
Azijos, Artimųjų Rytų ir 
Rytų Viduržemio jūros 
baseino į Sąjungą, 
siekiant labiau 
diversifikuoti dujų 
tiekimą 

Austrija, Bulgarija, 
Čekija, Graikija, Italija, 
Kipras, Lenkija, 
Prancūzija, Rumunija, 
Slovakija, Slov÷nija, 
Vengrija, Vokietija. 

b) Prioritetin÷s sritys 

 Tikslas Susijusios valstyb÷s nar÷s 

Pažangiųjų tinklų 

diegimas  

Spartinti pažangiųjų tinklų 
technologijų per÷mimą 
visoje Sąjungoje, siekiant 
veiksmingai integruoti 
visų prie elektros 
energijos tinklo prijungtų 
naudotojų elgseną ir 
veiksmus 

Visos 

Elektros energijos 

magistral÷s 

Iki 2020 m. nutiesti 
pirmąsias elektros 
energijos magistrales, 
siekiant visoje Sąjungoje 
sukurti elektros energijos 
magistralių sistemą 

Visos 

Tarpvalstybinis anglies 

dioksido perdavimo 

tinklas 

Pasirengti anglies 
dioksido transporto 
infrastruktūros statyboms 
tarp valstybių narių, 
siekiant įdiegti anglies 
dioksido surinkimo ir 
saugojimo technologijas 

Visos 

Parlamento pakeitimas 

a) Prioritetiniai koridoriai 
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 Tikslas Susijusios valstyb÷s nar÷s 
1. Elektros energijos 
tinklas Šiaur÷s jūrose 
(angl. „NSOG“) 

Sukurti integruotą elektros 
energijos tinklą ir 
susijusias jungtis Šiaur÷s 
jūroje, Airijos jūroje, 
Lamanšo sąsiauryje, 
Baltijos jūroje ir 
kaimyniniuose vandenyse, 
kad elektros energija iš 
atsinaujinančiųjų jūrinių 
energijos išteklių būtų 
perduodama vartojimo bei 
saugojimo centrams ir kad 
būtų padidinti 
tarpvalstybiniai elektros 
energijos mainai 

Airija, Belgija, Danija, 
Jungtin÷ Karalyst÷, 
Liuksemburgas, 
Nyderlandai, Prancūzija, 
Švedija, Vokietija 

2. Šiaur÷s ir Pietų elektros 
tinklų jungiamosios linijos 
Pietvakarių Europoje 
(angl. „NSI West 
Electricity“) 

 Sukurti jungtis tarp 
regiono valstybių narių ir 
su Viduržemio jūros 
regiono, įskaitant Iberijos 
pusiasalį, šalimis visų 
pirma siekiant integruoti 
elektros energiją iš 
atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių ir 
sustiprinti vidaus tinklo 
infrastruktūrą, kad būtų 
paskatinta regiono rinkos 
integracija. 

 Airija, Austrija, Belgija, 
Ispanija, Italija, Jungtin÷ 
Karalyst÷, 
Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, 
Prancūzija, Vokietija. 

3. Šiaur÷s–Pietų elektros 
energijos jungtys Vidurio 
Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. „NSI 
East Electricity“):  

Stiprinti jungtis ir vidaus 
linijas Šiaur÷s Pietų ir 
Rytų Vakarų kryptimis, 
siekiant baigti kurti 
vidaus rinką ir integruoti 
gavybą iš 
atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių 

Austrija, Bulgarija, 
Čekija, Graikija, Italija, 
Kipras, Kroatija1, 
Lenkija, Rumunija, 
Slovakija, Slov÷nija, 
Vengrija, Vokietija. 

  __________________ 

  1 Jei Kroatija taps ES 
nare, nuo įstojimo dienos. 

4. Baltijos energijos 
rinkos elektros jungčių 
planas (angl. „BEMIP 
Electricity“):  

 Kurti jungtis tarp 
valstybių narių Baltijos 
jūros regione ir stiprinti 
vidaus tinklo 
infrastruktūros objektus, 
kad Baltijos valstyb÷s 
nebebūtų izoliuotos ir 
būtų paskatinta regiono 

Danija, Estija, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, 
Suomija, Švedija, 
Vokietija. 
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rinkos integracija, be kita 
ko, siekiant integruoti 
regione iš 
atsinaujinančiųjų išteklių 
pagamintą elektros 
energiją. 

5. Šiaur÷s–Pietų 
dujotiekių jungtys 
Vakarų Europoje (angl. 
„NSI West Gas“):  

Vystyti dujų srautams 
šiaur÷s–pietų kryptimis 
skirtą dujų infrastruktūra 
Vakarų Europoje, 
siekiant dar labiau 
diversifikuoti tiekimo 
maršrutus ir padidinti 
trumpalaikio dujų 
tiekimo patikimumą. 

Airija, Belgija, Danija, 
Jungtin÷ Karalyst÷, 
Ispanija, Italija, 
Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, 
Prancūzija, Vokietija. 

6. Šiaur÷s–Pietų ašies 
dujotiekių jungtys 
Vidurio Rytų ir Pietryčių 
Europoje (angl. „NSI 
East Gas“) 

Vystyti regioninių 
dujotiekių jungčių tarp 
Baltijos jūros regiono, 
Adrijos, Eg÷jo jūrų ir 
Juodosios jūros ir 
didesnio dujų tiekimo 
šaltinių diversifikavimo ir 
tiekimo saugumo 
infrastruktūrą 

Austrija, Bulgarija, 
Čekija, Graikija, Italija, 
Kipras, Kroatija1, 
Lenkija, Rumunija, 
Slovakija, Slov÷nija, 
Vengrija, Vokietija. 

  __________________ 

  1 Jei Kroatija taps ES 
nare, nuo įstojimo dienos. 

7. Pietinis dujų 
koridorius (angl. 
„SGC“):  

Vystyti dujų perdavimo iš 
Kaspijos jūros baseino, 
Vidurio Azijos, Artimųjų 
Rytų ir Rytų Viduržemio 
jūros baseino į Sąjungą 
infrastruktūrą, siekiant 
labiau diversifikuoti dujų 
tiekimą  

Austrija, Bulgarija, 
Čekija, Graikija, Italija, 
Kipras, Kroatija1, 
Lenkija, Prancūzija, 
Rumunija, Slovakija, 
Slov÷nija, Vengrija, 
Vokietija. 

  __________________ 

  1 Jei Kroatija taps ES 
nare, nuo įstojimo dienos. 

8. Baltijos energijos 
rinkos dujų jungčių 
planas (angl. „BEMIP 
Gas“):  

Vystyti dujų 
infrastruktūrą, kad būtų 
nutraukta trijų Baltijos 
valstybių ir Suomijos 
izoliacija ir 
priklausomyb÷ nuo 
vienintelio tiek÷jo, 
atitinkamai stiprinant 

Danija, Estija, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, 
Suomija, Švedija, 
Vokietija. 
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vidaus tinklo 
infrastruktūrą ir labiau 
diversifikuojant tiekimo 
šaltinius ir tiekimo 
saugumą Baltijos jūros 
regione 

b) Prioritetin÷s sritys 

 Tikslas Susijusios valstyb÷s nar÷s 

Pažangiųjų tinklų 

diegimas  

 Spartinti pažangiųjų 
tinklų technologijų 
per÷mimą visoje 
Sąjungoje, siekiant 
veiksmingai integruoti 
visų prie elektros 
energijos tinklo prijungtų 
naudotojų elgseną ir 
veiksmus, visų pirma 
didelius iš 
atsinaujinančių energijos 
išteklių ar naudojant 
paskirstytuosius energijos 
išteklius pagamintos 
elektros energijos kiekius 
ir atsaką į vartotojų 
poreikius  

Visos 

Elektros energijos 

magistral÷s 

Iki 2020 m. nutiesti 
pirmąsias elektros 
energijos magistrales, 
siekiant visoje Sąjungoje 
sukurti elektros energijos 
magistralių sistemą, kuri 
leistų: 

Visos 

 i) priimti vis daugiau 
perteklin÷s energijos, 
pagaminamos Šiaur÷s ir 
Baltijos jūrose ir jų 
pakrant÷se veikiančių 
v÷jo j÷gainių, ir 
atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos, kurios vis 
daugiau pagaminama 
Rytų bei Pietų Europoje 
ir Šiaur÷s Afrikoje; 

 

 ii) sujungti šiuos naujus 
elektros energijos 
gamybos centrus su 
pagrindiniais 
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akumuliavimo centrais 
Šiaur÷s valstyb÷se, Alp÷se 
ir kituose regionuose, 
kuriuose yra pagrindiniai 
vartojimo centrai; taip 
pat 

 iii) spręsti vis labiau 
kintančios ir 
decentralizuotos elektros 
energijos paklausos 
klausimą. 

 

Tarpvalstybinis anglies 

dioksido perdavimo 

tinklas 

Pasirengti anglies 
dioksido transporto 
infrastruktūros statyboms 
tarp valstybių narių, 
siekiant įdiegti anglies 
dioksido surinkimo ir 
saugojimo technologijas 

Visos 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
Priedo III dalis 
 
Komisijos siūlomas tekstas 

a) Horizontalieji prioritetai  

Naujoviškas valdymas, kartografavimas ir 
paslaugos  

Technin÷s pagalbos ir projektų atkartojimo 
priemon÷s, prireikus taikomos diegimo ir 
valdymo tikslais, įskaitant projektų ir 
investicijų planavimą bei galimybių 
studijas. 

 Europos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 
kartografavimas, kurio tikslas – nuolatos 
atidžiai fiziškai steb÷ti atitinkamas vietoves 
ir rengti su jomis susijusius dokumentus, 
analizuoti jud÷jimo teis÷s, vertinti esamų 
objektų modernizavimo galimybes ir pan. 

 Poveikio aplinkai analiz÷, atsižvelgiant į 
prisitaikymą prie klimato kaitos ir jo 
padarinių sušvelninimo poreikius, taip pat 
atsparumą stichijoms. 

Pagalbiniai veiksmai ir kitos technin÷s 
paramos priemon÷s 

Veiksmai, reikalingi pasirengti įgyvendinti 
bendros svarbos projektus, arba veiksmai, 
kuriais padedama siekti to tikslo, įskaitant 
parengiamuosius, įgyvendinamumo, 
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vertinimo ir pripažinimo tyrimus, taip pat 
visos kitos technin÷s paramos priemon÷s, 
įskaitant išankstinius veiksmo apibr÷žimo 
ir planavimo veiksmus. 

b) Plačiajuosčio ryšio tinklai 

Intervencija plačiajuosčio ryšio srityje turi pad÷ti užtikrinti pažangų integracinį augimą, 
sukuriant subalansuotą ir geografiškai įvairų plačiajuosčio ryšio projektų rinkinį (įskaitant 
30 Mbps ir 100 Mbps + projektus, miestų, priemiesčių ir kaimo vietovių projektus), kad 
visose valstyb÷se nar÷se būtų pasiektas patenkinamas ryšio lygis. 

Intervencijos apibūdinimas  Aprašymas 

Intervencija plačiajuosčio ryšio tinklų 
srityje apima: 

Investicijos į plačiajuosčio ryšio tinklus, 
kad būtų galima pasiekti 2020 m. 
skaitmenin÷s darbotvark÷s tikslą – 
visuotinę 30 Mbps apr÷ptį; arba 

 investicijos į plačiajuosčio ryšio tinklus, 
kad būtų galima pasiekti 2020 m. 
skaitmenin÷s darbotvark÷s tikslą ir kad 
bent 50 % namų ūkių abonentų tur÷tų 
greitesnį nei 100 Mbps plačiajuostį ryšį. 

Intervenciją plačiajuosčio ryšio tinklų 
srityje visų pirma sudaro vienas ar daugiau 
tokių elementų: 

Pasyvios fizin÷s infrastruktūros arba 
mišrios pasyvios ir aktyvios fizin÷s 
infrastruktūros ir pagalbinių infrastruktūros 
dalių diegimas, užtikrinant visas paslaugas, 
būtinas tokiai infrastruktūrai eksploatuoti; 

 susijusi įranga ir susijusios paslaugos, kaip 
antai pastatų laidų, antenų, bokštų ir kitų 
palaikomųjų konstrukcijų, kabelių takų, 
kanalų, stiebų, nišų ir kamerų įrengimas. 

 Galimos plačiajuosčio ryšio tinklų ir kitų 
komunalinių paslaugų tinklų (energijos, 
transporto, vandens, kanalizacijos ir kt.), 
visų pirma susijusių su pažangiu elektros 
energijos paskirstymu, galimos sinergijos 
išnaudojimas. 

c) Skaitmeninių paslaugų infrastruktūra 

Remiamos toliau nurodytos intervencijos sritys skaitmeninių paslaugų infrastruktūros srityje. 

Skaitmenin÷ paslauga Aprašymas 

Transeuropin÷s greitosios pagrindin÷s 
viešųjų administracijų jungtys 

Viešoji transeuropin÷ pagrindin÷ paslaugų 
infrastruktūra, kuri užtikrina greitą viešųjų 
institucijų ryšį tokiose srityse kaip viešasis 
administravimas, kultūra, švietimas ir 
sveikata  

Tarpvalstybinis e. valdžios paslaugų 
teikimas 

Standartizuotos, tarpvalstybin÷s ir 
naudotojams palankios bendravimo 
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platformos, kurios užtikrina efektyvumą 
ūkio srityje ir viešajame sektoriuje ir 
padeda kurti bendrąją rinką. 

 Tokios platformos leidžia vykdyti 
elektroninį pirkimą, teikti sveikatos 
paslaugas internetu, įmon÷ms teikti 
standartizuotas ataskaitas, elektroniniu 
būdu keistis teismų informacija, vykdyti 
transeuropinę įmonių registraciją internetu, 
įmon÷ms teikti e. valdžios paslaugas, 
įskaitant transeuropin÷s įmonių 
registracijos internetu paslaugą. 

Galimybių gauti viešojo sektoriaus 
informaciją suteikimas ir daugiakalb÷s 
paslaugos 

Didelių Europos kultūros išteklių kolekcijų 
skaitmeninimas ir skatinimas, kad tretieji 
asmenys jas naudotų pakartotinai. 

 Visiškos prieigos prie visos atskleistinos 
informacijos pakartotinio panaudojimo 
viešajame sektoriuje pasiekimas ES iki 
2020 m. 

 Galimyb÷s bet kuriai ES įmonei teikti 
paslaugas internetu savo kalba suteikimas, 
kad šios paslaugos būtų nepertraukiamai 
prieinamos ir naudojamos bet kuria ES 
kalba. 

Sauga ir saugumas Bendra skaičiavimo įranga, duomenų baz÷s 
ir programin÷s įrangos priemon÷s, skirtos 
valstybių narių saugesnio interneto 
centrams (SIC), taip pat administracin÷s 
operacijos, skirtos pranešimams apie 
seksualinio išnaudojimo medžiagą 
apdoroti. 

 Esmin÷ paslaugų infrastruktūra, įskaitant 
ryšių kanalus ir platformas, sukurtas ir 
įdiegtas, kad visoje ES būtų padidintos 
pasirengimo, informacijos mainų, 
koordinavimo ir reagavimo galimyb÷s. 

Informacijos ir ryšių technologijų 
sprendimų, skirtų intelektiniams 
energetikos tinklams ir pažangiųjų 
energetikos paslaugų teikimui, diegimas 

Šiuolaikiškos informacijos ir ryšių 
technologijos pažangiųjų energetikos 
paslaugų srityje, kad būtų patenkinti 
piliečių (jie gali būti ir energijos 
gamintojai, ir vartotojai), energetikos 
paslaugų teik÷jų ir valdžios institucijų 
poreikiai. 
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Pakeitimas 

a) Horizontalieji prioritetai 

Naujoviškas valdymas, kartografavimas ir 
paslaugos  

Technin÷s pagalbos ir projektų atkartojimo 
priemon÷s, prireikus taikomos diegimo ir 
valdymo tikslais, įskaitant projektų ir 
investicijų planavimą bei galimybių 
studijas. 

 Europos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 
kartografavimas ir esamų bei planuojamų 
infrastruktūrų kartografavimas, be kita 
ko, transporto ir energetikos sektoriuose, 
kurio tikslas – nuolatos atidžiai fiziškai 
steb÷ti atitinkamas vietoves ir rengti su 
jomis susijusius dokumentus, analizuoti 
jud÷jimo teis÷s, vertinti esamų objektų 
modernizavimo galimybes ir pan. 

 Poveikio aplinkai analiz÷, atsižvelgiant į 
prisitaikymą prie klimato kaitos ir jo 
padarinių sušvelninimo poreikius, taip pat 
atsparumą stichijoms. 

Pagalbiniai veiksmai ir kitos technin÷s 
paramos priemon÷s 

Veiksmai, reikalingi pasirengti įgyvendinti 
bendros svarbos projektus, arba veiksmai, 
kuriais padedama siekti to tikslo, įskaitant 
parengiamuosius, įgyvendinamumo, 
vertinimo ir pripažinimo tyrimus, technin÷ 
ir finansin÷s inžinerijos pagalba, 
palengvinanti bendros svarbos projektų 
parengimą siekiant gauti finansinę 
paramą rinkose arba pagal šį reglamentą, 
taip pat visos kitos technin÷s paramos 
priemon÷s, įskaitant išankstinius veiksmo 
apibr÷žimo ir planavimo veiksmus. 

b) Plačiajuosčio ryšio tinklai 

 Intervencija plačiajuosčio ryšio srityje turi pad÷ti užtikrinti pažangų integracinį augimą, 
sukuriant subalansuotą ir geografiškai įvairų plačiajuosčio ryšio projektų rinkinį (įskaitant 
100 Mb/s ir 1 Gb/s + projektus, miestų, priemiesčių ir kaimo vietovių projektus), kad visose 
valstyb÷se nar÷se būtų pasiektas patenkinamas ryšio lygis. 

Intervencijos apibūdinimas  Aprašymas 

Intervencija plačiajuosčio ryšio tinklų 
srityje apima: 

 Investicijos į atvirus sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio tinklus, kad, kiek 
įmanoma, būtų galima bent pasiekti 
2020 m. skaitmenin÷s darbotvark÷s tikslą – 
visuotinę 100 Mb/s apr÷ptį; arba 

  investicijos į atvirus itin spartaus 
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plačiajuosčio ryšio tinklus, kad būtų galima 
pasiekti 2020 m. skaitmenin÷s 
darbotvark÷s tikslą ir kad, kiek įmanoma, 
bent 50 % namų ūkių abonentų tur÷tų bent 
1 Gb/s plačiajuostį ryšį. 

Intervenciją plačiajuosčio ryšio tinklų 
srityje visų pirma sudaro vienas ar daugiau 
tokių elementų: 

Pasyvios fizin÷s infrastruktūros arba 
mišrios pasyvios ir aktyvios fizin÷s 
infrastruktūros ir pagalbinių infrastruktūros 
dalių diegimas, užtikrinant visas paslaugas, 
būtinas tokiai infrastruktūrai eksploatuoti; 

 susijusi įranga ir susijusios paslaugos, kaip 
antai pastatų laidų, antenų, bokštų ir kitų 
palaikomųjų konstrukcijų, kabelių takų, 
kanalų, stiebų, nišų ir kamerų įrengimas. 

 Galimos plačiajuosčio ryšio tinklų ir kitų 
komunalinių paslaugų tinklų (energijos, 
transporto, vandens, kanalizacijos ir kt.), 
visų pirma susijusių su pažangiu elektros 
energijos paskirstymu, galimos sinergijos 
išnaudojimas. 

c) Skaitmeninių paslaugų infrastruktūra 

Skaitmenin÷ paslauga Aprašymas 

Transeuropin÷s greitosios pagrindin÷s 
viešųjų administracijų jungtys 

Viešoji transeuropin÷ pagrindin÷ paslaugų 
infrastruktūra, kuri užtikrina greitą viešųjų 
institucijų ryšį tokiose srityse kaip viešasis 
administravimas, kultūra, švietimas, 
mokslas ir sveikata  

Tarpvalstybinis e. valdžios paslaugų 
teikimas 

Tarpvalstybin÷s ir naudotojams palankios 
bendravimo platformos, kurios užtikrina 
efektyvumą ūkio srityje ir viešajame 
sektoriuje ir padeda kurti bendrąją rinką. 

 Tokios platformos leidžia vykdyti 
elektroninį pirkimą, teikti sveikatos 
paslaugas internetu, įmon÷ms teikti 
standartizuotas ataskaitas, elektroniniu 
būdu keistis teismų informacija, vykdyti 
transeuropinę įmonių registraciją internetu, 
įmon÷ms teikti e. valdžios paslaugas, 
įskaitant transeuropin÷s įmonių 
registracijos internetu paslaugą, 
tarpvalstybines sąveikias elektroninio 
sąskaitų išrašymo paslaugas, diegti 
viešojo transporto infrastruktūrą, kuri 
sudaro galimybę naudotis saugiomis ir 
sąveikiomis mobiliomis vietoje 
prieinamomis paslaugomis, naudoti 
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internetinę ginčų sprendimo platformą. 

Europos prieigos prie švietimo išteklių 
platforma 

Daugiakalb÷ elektronin÷ platforma, kurią 
naudodamos švietimo įstaigos ir asmenys 
gal÷tų dalytis švietimo medžiaga 
naudojantis atvira licencija. Platformoje 
būtų patalpinti vadov÷liai, straipsniai ir 
vaizdo įrašai, jos naudotojai gal÷tų 
prisid÷ti savo ištekliais, bendradarbiauti, 
diskutuoti. Platforma sudarytų galimybes 
institucijoms bendradarbiauti internete, 
dalytis patirtimi ir didinti atvirų švietimo 
išteklių paj÷gumus, taip pat palengvintų 
nuotolinį mokymą ir švietimo subjektų 
bendradarbiavimą, įskaitant e. mokymosi 
taikomąsias programas. Ji taip pat būtų 
viešųjų bibliotekų išteklių paieškos ir 
prieigos prie jų platforma.  

Galimybių gauti viešojo sektoriaus 
informaciją suteikimas ir daugiakalb÷s 
paslaugos 

Didelių Europos kultūros išteklių kolekcijų 
skaitmeninimas ir skatinimas, kad tretieji 
asmenys jas naudotų pakartotinai. 

 Visiškos prieigos prie visos atskleistinos 
informacijos pakartotinio panaudojimo 
viešajame sektoriuje pasiekimas ES iki 
2020 m., laikantis privatumo ir asmens 
duomenų apsaugos taisyklių. 

 Galimyb÷s bet kuriai ES įmonei teikti 
paslaugas internetu savo kalba suteikimas, 
kad šios paslaugos būtų nepertraukiamai 
prieinamos ir naudojamos bet kuria ES 
kalba. 

Sauga ir saugumas Bendra skaičiavimo įranga, duomenų baz÷s 
ir programin÷s įrangos priemon÷s, skirtos 
valstybių narių saugesnio interneto 
centrams (SIC), taip pat administracin÷s 
operacijos, skirtos pranešimams apie 
seksualinio išnaudojimo medžiagą 
apdoroti. 

 Esmin÷ paslaugų infrastruktūra, įskaitant 
ryšių kanalus ir platformas, sukurtas ir 
įdiegtas, kad visoje ES būtų padidintos 
pasirengimo, informacijos mainų, 
koordinavimo ir reagavimo galimyb÷s. 

Informacijos ir ryšių technologijų 
sprendimų, skirtų intelektiniams 
energetikos tinklams ir pažangiųjų 
energetikos paslaugų teikimui, diegimas 

Šiuolaikiškos informacijos ir ryšių 
technologijos pažangiųjų energetikos 
paslaugų srityje, kad būtų patenkinti 
piliečių (jie gali būti ir energijos 
gamintojai, ir vartotojai), energetikos 
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paslaugų teik÷jų ir valdžios institucijų 
poreikiai. 

 

Pakeitimas  134 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
Priedo III a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Iš anksto nustatytų projektų, kuriais 
užtikrinama bent dviejų sektorių, kuriems 
skirta Europos infrastruktūros tinklų 
priemon÷, sinergija, sąrašas 

 Neiškastin÷s ir netaršios energijos (pvz., 
elektros arba vandenilio) tiekimo 
transporto priemon÷ms tinklo diegimas. 

 Pažangiųjų tinklų diegimas panaudojant 
naują ar esamą transporto ir 
telekomunikacijų infrastruktūrą. 

 Transporto infrastruktūros (pvz., tunelių, 
tiltų, užtvankų ir kt.) panaudojimas 
energijos gamybai ir (arba) naujų 
jungčių, kurios padidina elektros 
energijos gamybos paj÷gumą, diegiant 
naujus dujų koridorius arba 
telekomunikacijų tinklus. 

 
 


