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Pakeitimas 1
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi transporto srityje nuo dabar 
iki 2030 m. vien transeuropiniam 
transporto tinklui reikia daugiau kaip 
700 mlrd. EUR investicijų, o taip pat reikia 
papildomų investicijų novatoriškoms 
strategijoms, įkrovimo infrastruktūrai ir 
alternatyviems degalams diegti;

A. kadangi transporto srityje nuo dabar 
iki 2030 m. vien transeuropiniam 
transporto tinklui reikia daugiau kaip 
700 mlrd. EUR investicijų, o taip pat reikia 
papildomų investicijų novatoriškoms 
strategijoms, įkrovimo infrastruktūrai ir 
alternatyviems degalams diegti; kadangi 
ES transporto sistemos modernizavimas, 
be kita ko, apima dideles investicijas į 
esamos transporto infrastruktūros 
atnaujinimą ir modifikavimą;

Or. en

Pakeitimas 2
Andor Deli

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi transporto srityje nuo dabar 
iki 2030 m. vien transeuropiniam 
transporto tinklui reikia daugiau kaip 
700 mlrd. EUR investicijų, o taip pat reikia 
papildomų investicijų novatoriškoms 
strategijoms, įkrovimo infrastruktūrai ir 
alternatyviems degalams diegti;

A. kadangi transporto srityje nuo dabar 
iki 2030 m. vien transeuropiniam 
transporto tinklui reikia daugiau kaip 
700 mlrd. EUR investicijų, o taip pat reikia 
papildomų investicijų mažataršiams ir 
netaršiems judumo sprendimams, 
novatoriškoms strategijoms, įkrovimo 
infrastruktūrai ir alternatyviems degalams 
visapusiškai diegti miesto ir kaimo 
vietovėse ir vietovėse, kuriose gyventojų 
tankumas mažas;

Or. en
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Pakeitimas 3
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi transporto srityje nuo dabar 
iki 2030 m. vien transeuropiniam 
transporto tinklui reikia daugiau kaip 
700 mlrd. EUR investicijų, o taip pat reikia 
papildomų investicijų novatoriškoms 
strategijoms, įkrovimo infrastruktūrai ir 
alternatyviems degalams diegti;

A. kadangi transporto srityje nuo dabar 
iki 2030 m. vien transeuropiniam 
transporto tinklui reikia daugiau kaip 
700 mlrd. EUR investicijų, o taip pat reikia 
papildomų investicijų, kad transporto 
sektorius atitiktų Žaliojo kurso ir 
neutralaus poveikio klimatui iki 2050 m. 
tikslus, pvz., novatoriškų strategijų, 
įkrovimo infrastruktūros ir alternatyvių 
degalų diegimo tikslą;

Or. en

Pakeitimas 4
Ciarán Cuffe
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi transporto srityje nuo dabar 
iki 2030 m. vien transeuropiniam 
transporto tinklui reikia daugiau kaip 
700 mlrd. EUR investicijų, o taip pat reikia 
papildomų investicijų novatoriškoms 
strategijoms, įkrovimo infrastruktūrai ir 
alternatyviems degalams diegti;

A. kadangi transporto srityje nuo dabar 
iki 2030 m. vien transeuropiniam 
transporto tinklui reikia daugiau kaip 
700 mlrd. EUR investicijų, o taip pat reikia 
papildomų investicijų novatoriškoms 
strategijoms, įkrovimo infrastruktūrai ir tik 
iš atsinaujinančiųjų išteklių 
pagamintiems ir tvariems alternatyviems 
degalams diegti;

Or. en

Pakeitimas 5
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Nuomonės projektas
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A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi transporto srityje nuo dabar 
iki 2030 m. vien transeuropiniam 
transporto tinklui reikia daugiau kaip 
700 mlrd. EUR investicijų, o taip pat reikia 
papildomų investicijų novatoriškoms 
strategijoms, įkrovimo infrastruktūrai ir 
alternatyviems degalams diegti;

A. kadangi transporto srityje nuo dabar 
iki 2030 m. vien transeuropiniam 
transporto tinklui reikia daugiau kaip 
700 mlrd. EUR investicijų, o taip pat reikia 
papildomų investicijų novatoriškoms 
strategijoms ir intelektinės transporto 
sistemos sprendimams, įkrovimo 
infrastruktūrai ir alternatyviems degalams 
diegti;

Or. en

Pakeitimas 6
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi ES savo transporto 
sektoriui turi suteikti galimybių išsaugoti 
konkurencingumą ir pajėgumą investuoti 
Europoje ir iš tiesų įgyvendinti perėjimą 
prie tvaraus judumo, taip kuriant darbo 
vietas ir praktinę patirtį Europoje;

Or. en

Pakeitimas 7
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi transportas – pagrindinė 
ES vidaus rinkos dalis ir jis atlieka svarbų 
vaidmenį ES ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos srityje, ypač 
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pakraščio, kaimo, salų ir atokiausiuose 
regionuose;

Or. en

Pakeitimas 8
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi COVID-19 pandemija 
Sąjungoje sukėlė precedento neturinčią 
krizę, kurią reikia išspręsti prieš 
planuojant bet kokias kitas ilgalaikes 
investicijas;

Or. en

Pakeitimas 9
João Ferreira

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi investicijos į viešąjį 
transportą ir judumo modelio keitimą (iš 
privačiųjų į viešąsias ir lengvąsias 
transporto priemones) yra svarbios 
kovojant su transporto sektoriaus 
poveikiu klimato kaitai; kadangi 
Komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
neminimas viešasis transportas;

Or. en

Pakeitimas 10
Ciarán Cuffe
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi Sąjungoje transporto, 
įskaitant tarptautinę aviaciją, tačiau 
neįtraukiant tarptautinės laivybos, 
išmetamas CO2 kiekis 2017 m. 28 proc. 
viršijo 1990 m. lygį ir sudarė 27 proc. visų 
28 ES narių išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio1a;
_________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Pakeitimas 11
Dominique Riquet

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi negalima įgyvendinti 
Žaliojo kurso tikslų, jeigu Europoje nebus 
sumažinta transporto sektoriaus 
priklausomybė nuo iškastinio kuro; šiuo 
atžvilgiu transporto išmetamas ŠESD 
kiekis sudaro 27 proc. ES pasaulinio 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir 
jis vienintelis vis dar didėja;

Or. en

Pakeitimas 12
Dorien Rookmaker

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi įgyvendinant Tvarios 
Europos investicijų planą per ateinantį 
dešimtmetį iki 2030 m. į įvairius 
projektus, kuriems vadovauja įvairūs 
subjektai, kaip antai EK, valstybės narės, 
programos, bus investuotas 1 trln. EUR;

Or. en

Pakeitimas 13
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi nėra Europos žaliojo 
kurso investicijų planui skirtos biudžeto 
eilutės ir visos investicijos įgyvendinamos 
taikant sektorių politiką;

Or. en

Pakeitimas 14
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi tvarus visų transporto 
rūšių judumas ir naujausia daugiarūšio 
transporto infrastruktūra, įskaitant 
transeuropinį transporto tinklą (TEN-T), 
itin svarbūs norint pasiekti neutralaus 
poveikio klimatui ekonomiką;

Or. en
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Pakeitimas 15
Dominique Riquet

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi moksliniai tyrimai ir 
inovacijos smarkiai prisideda prie 
didesnio transporto sektoriaus 
konkurencingumo ir tvarumo;

Or. en

Pakeitimas 16
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi vienas iš 10 europiečių 
dirba platesniame transporto sektoriuje ir 
kadangi investicijos į transporto 
infrastruktūrą paskatins kurti naujas 
darbo vietas, nes nustatyta, kad kiekvienas 
į TEN-T pagrindinį tinklą investuotas 
milijardas eurų padės sukurti iki 20 000 
naujų darbo vietų;

Or. en

Pakeitimas 17
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi transporto sektorius turi 
atitikti naujus socialinius ir ekonominius 
bei technologinius pokyčius ir tam reikia 
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daug investicijų į naujus judumo 
modelius, skaitmeninimą ir inovacijas, 
alternatyvios energijos šaltinius ir 
energijos vartojimo efektyvumą. 

Or. en

Pakeitimas 18
Dominique Riquet

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi galima sparčiau mažinti 
transporto sektoriaus infrastruktūros ir 
automobilių parko išmetamą teršalų kiekį 
kuriant ir stiprinant sąveiką su kitais 
sektoriais, pvz., skaitmeniniais ar 
energetikos sektoriais (pvz., dėl 
vandenilio);

Or. en

Pakeitimas 19
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi šiuolaikiška daugiarūšio 
transporto infrastruktūra, įskaitant 
transeuropinį transporto tinklą, labai 
svarbi ES jungčių ir konkurencingumo 
reikmėms ir sudaro galimybes tvariam ir 
išmaniajam judumui;

Or. en

Pakeitimas 20
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Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi transporto sektorius taip 
pat turi technologiniu požiūriu neutraliu 
būdu prisidėti įgyvendinant su išmetamo 
teršalų kiekio mažinimu susijusį ES 
tikslą, kartu užtikrinant, kad transporto 
sektorius ir toliau būtų prieinamas ir 
konkurencingas;

Or. en

Pakeitimas 21
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Nuomonės projektas
A e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ae. kadangi dėl COVID-19 protrūkio 
įvesti judumo apribojimai smarkiai 
paveikė labai mažas, mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ) transporto ir turizmo 
sektoriuose; kadangi dabartinė krizė 
atskleidė, kad transporto ir logistikos 
sektorius ir jo darbuotojai yra Europos 
ekonomikos pagrindas, nes 
nepertraukiamas krovinių vežimas labai 
svarbus norint užtikrinti tiekimo 
grandinių veikimą;

Or. en

Pakeitimas 22
Ciarán Cuffe
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. mano, kad atėjo laikas iš esmės 
performuoti ES transporto finansavimą, 
siekiant, kad iki 2050 m. transporto 
sektoriuje būtų pasiektas nulinis bendras 
teršalų lygis ir būtų užtikrintas 
visapusiškas Paryžiaus susitarimo ir 
darnaus vystymosi tikslų laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 23
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi 
transporto sektoriuje siekiant sumažinti 
savitąjį išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, 
kad reikia didinti paramą moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su 
netaršaus judumo sprendimais;

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi 
transporto sektoriuje siekiant sumažinti 
savitąjį išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, 
kad reikia didinti visų valstybių narių 
paramą moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, susijusiems su netaršaus 
judumo sprendimais, kad būtų užtikrintas 
teisingas perėjimas prie poveikio klimatui 
neutralizavimo, kartu užtikrinant, kad 
būtų stiprinama bendrosios rinkos 
ekonomika;

Or. en

Pakeitimas 24
Ciarán Cuffe
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi 
transporto sektoriuje siekiant sumažinti 

1. pripažįsta, kad transporto sektoriuje 
reikia imtis visapusiškų veiksmų siekiant 
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savitąjį išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, 
kad reikia didinti paramą moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su 
netaršaus judumo sprendimais;

laipsniškai panaikinti išmetamų teršalų 
kiekį ir pasiekti anglies dioksido poveikio 
neutralizavimą. Pabrėžia, kad reikia didinti 
paramą moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, susijusiems su netaršaus 
judumo sprendimais;

Or. en

Pakeitimas 25
Elena Kountoura

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi 
transporto sektoriuje siekiant sumažinti 
savitąjį išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, 
kad reikia didinti paramą moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su 
netaršaus judumo sprendimais;

1. pabrėžia, kad transporto sektoriuje 
reikia imtis neatidėliotinų veiksmų, 
atitinkančių ES įsipareigojimus pagal 
Paryžiaus susitarimą, siekiant sumažinti 
išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, kad 
reikia didinti paramą moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su 
netaršaus judumo sprendimais;

Or. en

Pakeitimas 26
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi 
transporto sektoriuje siekiant sumažinti 
savitąjį išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, 
kad reikia didinti paramą moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su 
netaršaus judumo sprendimais;

1. pabrėžia, kad transporto sektoriuje 
reikia imtis papildomų veiksmų siekiant 
sumažinti savitąjį išmetamų teršalų kiekį, 
kad iki 2050 m. būtų pasiektas poveikio 
klimatui neutralizavimas, pabrėžia, kad 
reikia stiprinti teisės aktus ir didinti 
paramą moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, susijusiems su netaršaus 
judumo sprendimais;
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Or. en

Pakeitimas 27
Dominique Riquet

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi 
transporto sektoriuje siekiant sumažinti 
savitąjį išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, 
kad reikia didinti paramą moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su 
netaršaus judumo sprendimais;

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi 
transporto sektoriuje siekiant sumažinti 
savitąjį išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, 
kad reikia didinti paramą moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su 
netaršaus judumo sprendimais, visų pirma 
pažangiosiomis technologijomis ir 
išmaniuoju judumu, įskaitant 
alternatyviuosius degalus, netaršių 
transporto priemonių technologijas ir 
tvarius infrastruktūros projektus;

Or. en

Pakeitimas 28
Andor Deli

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi 
transporto sektoriuje siekiant sumažinti 
savitąjį išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, 
kad reikia didinti paramą moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su 
netaršaus judumo sprendimais;

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi 
transporto sektoriuje siekiant sumažinti 
savitąjį išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, 
kad reikia didinti paramą moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su 
mažataršio ir netaršaus judumo 
sprendimais;

Or. en

Pakeitimas 29
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
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Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi 
transporto sektoriuje siekiant sumažinti 
savitąjį išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, 
kad reikia didinti paramą moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su 
netaršaus judumo sprendimais;

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi 
transporto sektoriuje siekiant sumažinti 
savitąjį išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, 
kad reikia didinti finansinę paramą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
susijusiems su netaršaus judumo 
sprendimais;

Or. en

Pakeitimas 30
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi 
transporto sektoriuje siekiant sumažinti 
savitąjį išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, 
kad reikia didinti paramą moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su 
netaršaus judumo sprendimais;

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi 
transporto sektoriuje siekiant sumažinti 
savitąjį išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, 
kad reikia didinti paramą moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su 
visų transporto rūšių netaršaus judumo 
sprendimais;

Or. en

Pakeitimas 31
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Apgailestauja dėl to, kad į Judumo 
dokumentų rinkinį I įtraukta nuostata dėl 
„sunkvežimių grįžimo“, dėl kurios ne tik 
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bus papildomai išmesta 3,2 mln. CO2 per 
metus, bet Rytų Europos sunkvežimiai 
kasmet nuvažiuos 780 milijonų 
neoptimalių arba „tuščių“ kilometrų.

Or. en

Pakeitimas 32
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. nurodo, kad visa transporto 
sektoriui poveikį daranti politika turi būti 
pagrįsta mokslu ir ja turi būti 
vadovaujamasi išsamiais poveikio 
vertinimais, kuriais atsižvelgiama į 
padarinius ekonomikai, aplinkai ir 
socialinius padarinius. Produktų ir 
projektų aplinkosauginį veiksmingumą 
reikėtų nustatyti vertinant per gyvavimo 
ciklą išmetamą teršalų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 33
Mario Furore, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Eleonora Evi

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad reikia padidinti 
klimato tikslus, kad jie atitiktų tikslą iki 
2040 m. pasiekti poveikio klimatui 
neutralizavimą; kad būtų užtikrinta 
nuolatinė pažanga siekiant poveikio 
klimatui neutralizavimo, visi transporto 
infrastruktūros projektai, finansuojami iš 
ES biudžeto, remiantis nepriklausomu 
vertinimu, turi būti paskelbti 
atitinkančiais 2030, 2050 ir galbūt 
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2040 m. klimato tikslus ir ES tikslą 
sukurti visiškai atsinaujinančiaisiais 
ištekliais pagrįstą, itin efektyviai išteklius 
ir energiją naudojančią ir žiedinę 
ekonomiką; atsižvelgiant į tai, vertinant 
projektų poveikį reikia atsižvelgti į per 
visą jų gyvavimo ciklą išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, pvz., 
išmetamą statybos ir eksploatavimo 
etapais, ir į projekto vertės grandinę 
įtraukiant netiesioginį išmetimą;

Or. en

Pakeitimas 34
João Ferreira

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad reikia skatinti 
esminius judumo paradigmų pokyčius, 
kuriais būtų siekiama pereiti prie mažesnį 
poveikį klimatui darančių rūšių, visų 
pirma investuojant į visuomeninio 
transporto tinklų ir transporto priemonių 
parkų modernizavimą, plėtrą ir 
efektyvumą, skatinant keliauti 
geležinkeliais, lengvesnėmis transporto 
rūšimis, ir sąveikumą, daugiausia 
dėmesio skiriant metropolinėms 
teritorijoms ir miesto centrams, taip pat 
stiprinant jungtis su salų teritorijomis ir 
kaimo vietovėmis; ragina investuoti į 
projektus, kuriais galima pritraukti 
vartotojų į viešojo transporto sektorių 
asmeninio transporto nenaudai, be kita 
ko, finansuojant projektus, kuriais 
siekiama remti nemokamas viešojo 
transporto sistemas;

Or. en

Pakeitimas 35
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Elena Kountoura

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. įsipareigoja užtikrinti teisingą 
atsigavimą po koronaviruso krizės ir 
prižiūrėti, kad lėšos būtų investuojamos į 
ateitį, o ne į praeitį; kad fiskalinė plėtra 
būtų susieta su perėjimu prie žaliosios 
ekonomikos, taip pat visuomenės ir 
gyventojų atsparumo didinimu; kad 
viešosios lėšos būtų naudojamos klimato 
poveikiui atspariuose sektoriuose ir 
projektuose atitinkamai kuriant žaliąsias 
darbo vietas ir užtikrinant tvarų 
ekonomikos augimą; kad klimato rizika ir 
galimybės būtų tokiu būdu įtrauktos į 
finansų sistemą ir į viešosios politikos ir 
infrastruktūros aspektus; taip pat kad 
būtų visiškai nutrauktos subsidijos 
iškastiniam kurui ir laikomasi principo 
„teršėjas moka“;

Or. en

Pakeitimas 36
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina pagal programą „Europos 
horizontas“ teikti tinkamą finansavimą 
transporto sektoriui skirtoms Europos 
partnerystėms, pvz., bendrajai įmonei 
„Švarus dangus“, SESAR, perėjimui prie 
geležinkelių, KEV;

Or. en

Pakeitimas 37
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Elena Kountoura

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina vykdant ES gaivinimo 
planą tvirtai remti turizmo ir transporto 
sektorius ne mažiau kaip 20 proc. viso 
plano suderinant su Sąjungos 
įsipareigojimais dėl išmetamo anglies 
dioksido kiekio mažinimo ir tvarumo;

Or. en

Pakeitimas 38
Elena Kountoura

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. primygtinai reikalauja, kad visoms 
ES remiamoms investicijoms būtų 
taikoma ES tvarios veiklos taksonomija ir 
su Paryžiaus klimato susitarimu suderinti 
prisitaikymo prie klimato kaitos 
lyginamieji indeksai; ragina Komisiją 
pasiūlyti „rudąją“ taksonomiją ir 
griežtesnius socialinio tvarumo kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 39
João Ferreira

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra 
pagrindinė priemonė, padedanti 

2. pabrėžia, kad Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) 
galėtų būti pagrindinė priemonė, padedanti 
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įgyvendinti Žaliąjį kursą, nes iki 80 % jos 
lėšų skiriama transportui, siekiant su 
klimatu susijusių tikslų; primygtinai 
reikalauja stiprios EITP ir įspėja, kad 
finansuojant Tvarios Europos investicijų 
planą (SEIP) lėšos neturi būti 
perskirstomos tokiu būdų, kuris neigiamai 
veikia EITP;

siekti klimato tikslų, jeigu ja bus 
prisidedama prie regiono ir vietos 
transporto tinklų, daugiausia dėmesio 
skiriant teritorinei ir socialinei 
sanglaudai, o ne vidaus rinkos gerinimui; 
pabrėžia, kad iki 80 % EITP lėšų turėtų 
būti skiriama transportui, siekiant su 
klimatu susijusių tikslų; primygtinai 
reikalauja stiprios EITP ir įspėja, kad 
finansuojant Tvarios Europos investicijų 
planą (SEIP) lėšos neturi būti 
perskirstomos tokiu būdų, kuris neigiamai 
veikia EITP;

Or. en

Pakeitimas 40
Elena Kountoura

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra 
pagrindinė priemonė, padedanti 
įgyvendinti Žaliąjį kursą, nes iki 80 % jos 
lėšų skiriama transportui, siekiant su 
klimatu susijusių tikslų; primygtinai 
reikalauja stiprios EITP ir įspėja, kad 
finansuojant Tvarios Europos investicijų 
planą (SEIP) lėšos neturi būti 
perskirstomos tokiu būdų, kuris neigiamai 
veikia EITP;

2. pabrėžia, kad Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) 
padeda įgyvendinti Žaliąjį kursą, nes iki 
80 % jos lėšų skiriama transportui, siekiant 
su klimatu susijusių tikslų;

Or. en

Pakeitimas 41
Andor Deli

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2. pabrėžia, kad Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra 
pagrindinė priemonė, padedanti 
įgyvendinti Žaliąjį kursą, nes iki 80 % jos 
lėšų skiriama transportui, siekiant su 
klimatu susijusių tikslų; primygtinai 
reikalauja stiprios EITP ir įspėja, kad 
finansuojant Tvarios Europos investicijų 
planą (SEIP) lėšos neturi būti 
perskirstomos tokiu būdų, kuris neigiamai 
veikia EITP;

2. pabrėžia, kad Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra 
pagrindinė priemonė, padedanti 
įgyvendinti ES ir jos valstybių narių 
klimato tikslus, nes iki 80 % jos lėšų 
skiriama transportui, siekiant su klimatu 
susijusių tikslų; primygtinai reikalauja 
stiprios EITP ir įspėja, kad finansuojant 
Tvarios Europos investicijų planą (SEIP) 
lėšos neturi būti perskirstomos tokiu būdų, 
kuris neigiamai veikia EITP;

Or. en

Pakeitimas 42
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra 
pagrindinė priemonė, padedanti 
įgyvendinti Žaliąjį kursą, nes iki 80 % jos 
lėšų skiriama transportui, siekiant su 
klimatu susijusių tikslų; primygtinai 
reikalauja stiprios EITP ir įspėja, kad 
finansuojant Tvarios Europos investicijų 
planą (SEIP) lėšos neturi būti 
perskirstomos tokiu būdų, kuris neigiamai 
veikia EITP;

2. pabrėžia, kad Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra 
pagrindinė priemonė, padedanti užbaigti 
TEN-T tinklą ir pasiekti Žaliojo kurso 
tikslų, nes iki 80 % jos lėšų skiriama 
transportui, siekiant su klimatu susijusių 
tikslų, skatinant tvarios infrastruktūros 
projektus, daugiarūšiškumą, krovinių 
vežimą geležinkeliais, novatoriškas ir 
skaitmenines priemones, pvz., telematikos 
priemonių sistemas ir alternatyviųjų 
degalų naudojimą; pabrėžia, kad reikia 
didesnio EITP biudžeto, kuriuo būtų 
galima remti tikrą faktinį perėjimą prie 
pažangiojo, tvaraus ir saugaus judumo 
ES; mano, kad į EITP programą įtraukus 
specialųjį investicijų į sąveiką ramstį, būtų 
sparčiau vykdomas perėjimas prie 
poveikio klimatui neutralizavimo;

Or. en
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Pakeitimas 43
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra 
pagrindinė priemonė, padedanti 
įgyvendinti Žaliąjį kursą, nes iki 80 % jos 
lėšų skiriama transportui, siekiant su 
klimatu susijusių tikslų; primygtinai 
reikalauja stiprios EITP ir įspėja, kad 
finansuojant Tvarios Europos investicijų 
planą (SEIP) lėšos neturi būti 
perskirstomos tokiu būdų, kuris neigiamai 
veikia EITP;

2. pabrėžia, kad Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra 
pagrindinė priemonė, padedanti 
įgyvendinti Žaliąjį kursą, nes iki 80 % jos 
lėšų skiriama transportui, siekiant su 
klimatu susijusių tikslų; primygtinai 
reikalauja stiprios EITP ir įspėja, kad 
finansuojant Tvarios Europos investicijų 
planą (SEIP) lėšos neturi būti 
perskirstomos tokiu būdu, kuris neigiamai 
veikia EITP, atsižvelgiant į tai, kad po 
COVID-19 pandemijos pirmenybė turėtų 
būti teikiama investicijoms į transporto ir 
turizmo sektorių gaivinimą;

Or. en

Pakeitimas 44
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina transporto sektoriui skirtas 
programos „„Europos horizontas“ lėšas 
skirti moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai (MTTP), visų pirma 
alternatyviųjų degalų sprendimams, 
elektromobilių baterijoms ir 
komponentams, alternatyviosioms 
riedmenų technologijoms;

Or. en

Pakeitimas 45
Sara Cerdas
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Europos Komisiją 
atsižvelgti į tai, kad dėl turizmo ir 
transporto sektorių pertvarkos gali būti 
prarasta daug darbo vietų. Primygtinai 
ragina Komisiją bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti, 
kad būtų apsaugoti darbuotojų interesai ir 
socialinės teisės;

Or. en

Pakeitimas 46
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina priimti automobilių 
pramonėje išmetamo teršalų kiekio ir joje 
pagaminamų automobilių mažinimo 
veiksmų gaires, pagrįstas MTTP ir 
technologiniais pajėgumais. Į šias 
veiksmų gaires taip pat reikėtų įtraukti 
transporto priemonių perdirbimui skirtą 
Europos programą;

Or. en

Pakeitimas 47
Elena Kountoura

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 
transporto projektams reikia didelių 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 
transporto projektams reikia didelių 
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investicijų, todėl, siekiant pritraukti 
investuotojus, būtinas teisinis tikrumas ir 
stabilūs tikslai; pabrėžia, kad iki šiol 
padarytoms investicijoms neturi kilti 
pavojus keičiant finansavimo sąlygas ir 
tikisi, kad įgyvendinant SEIP bus sukurta 
realistiška ir perspektyvi paramos 
investicijoms sistema;

investicijų, todėl, siekiant pritraukti 
investuotojus, būtinas teisinis tikrumas ir 
stabilūs priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslai, atitinkantys ES 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus 
susitarimą; pabrėžia, kad investicijos, 
kuriomis kenkiama ES klimato tikslų 
įgyvendinimui, neturi būti teikiamos, kad 
būtų išvengta susaistymo poveikio;

Or. en

Pakeitimas 48
Ciarán Cuffe
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 
transporto projektams reikia didelių 
investicijų, todėl, siekiant pritraukti 
investuotojus, būtinas teisinis tikrumas ir 
stabilūs tikslai; pabrėžia, kad iki šiol 
padarytoms investicijoms neturi kilti 
pavojus keičiant finansavimo sąlygas ir 
tikisi, kad įgyvendinant SEIP bus sukurta 
realistiška ir perspektyvi paramos 
investicijoms sistema;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 
veiksmingiems transporto projektams gali 
prireikti, bet ne visada reikia didelių 
investicijų, todėl, siekiant pritraukti 
investuotojus, būtinas teisinis tikrumas ir 
stabilūs tikslai; pabrėžia, kad iki šiol 
padarytoms investicijoms neturi kilti 
pavojus keičiant finansavimo sąlygas, jeigu 
tos investicijos neprieštarauja principui 
„nepakenk“; ir tikisi, kad įgyvendinant 
SEIP bus sukurta realistiška ir perspektyvi 
paramos investicijoms sistema, visiškai 
atitinkanti Paryžiaus susitarimo tikslą, 
kad temperatūra nepakiltų daugiau kaip 
1,5 °C;

Or. en

Pakeitimas 49
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 
transporto projektams reikia didelių 
investicijų, todėl, siekiant pritraukti 
investuotojus, būtinas teisinis tikrumas ir 
stabilūs tikslai; pabrėžia, kad iki šiol 
padarytoms investicijoms neturi kilti 
pavojus keičiant finansavimo sąlygas ir 
tikisi, kad įgyvendinant SEIP bus sukurta 
realistiška ir perspektyvi paramos 
investicijoms sistema;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 
transporto projektams reikia didelių 
investicijų, todėl, siekiant pritraukti 
investuotojus, būtinas teisinis tikrumas, 
stabilūs tikslai ir informacijos 
prieinamumas; pabrėžia, kad iki šiol 
padarytoms investicijoms neturi kilti 
pavojus keičiant finansavimo sąlygas ir 
tikisi, kad įgyvendinant SEIP bus sukurta 
realistiška ir perspektyvi paramos 
investicijoms sistema ir galiausiai kuo 
veiksmingiau ir efektyviau užtikrintas 
projektų tęstinumas;

Or. en

Pakeitimas 50
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 
transporto projektams reikia didelių 
investicijų, todėl, siekiant pritraukti 
investuotojus, būtinas teisinis tikrumas ir 
stabilūs tikslai; pabrėžia, kad iki šiol 
padarytoms investicijoms neturi kilti 
pavojus keičiant finansavimo sąlygas ir 
tikisi, kad įgyvendinant SEIP bus sukurta 
realistiška ir perspektyvi paramos 
investicijoms sistema;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 
transporto ir turizmo projektams reikia 
didelių investicijų, todėl, siekiant pritraukti 
investuotojus, būtinas teisinis tikrumas ir 
stabilūs tikslai; pabrėžia, kad iki šiol 
padarytoms investicijoms neturi kilti 
pavojus keičiant finansavimo sąlygas ir 
tikisi, kad įgyvendinant SEIP visose 
valstybėse narėse bus sukurta realistiška, 
teisinga ir perspektyvi paramos 
investicijoms sistema;

Or. en

Pakeitimas 51
Dominique Riquet

Nuomonės projektas
3 dalis



PE653.808v01-00 26/58 AM\1207596LT.docx

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 
transporto projektams reikia didelių 
investicijų, todėl, siekiant pritraukti 
investuotojus, būtinas teisinis tikrumas ir 
stabilūs tikslai; pabrėžia, kad iki šiol 
padarytoms investicijoms neturi kilti 
pavojus keičiant finansavimo sąlygas ir 
tikisi, kad įgyvendinant SEIP bus sukurta 
realistiška ir perspektyvi paramos 
investicijoms sistema;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 
transporto projektams reikia didelių 
investicijų, todėl, siekiant pritraukti 
investuotojus, būtinas teisinis tikrumas ir 
stabilūs tikslai; pabrėžia, kaip dėl 
transporto projektams įgyvendinti 
reikalingų gausėjančių administracinių 
procedūrų skaičius ir sudėtingumo didėja 
išlaidos ir yra vėluojama, o tai kenkia 
visam ES transporto tinklui; pabrėžia, kad 
iki šiol padarytoms investicijoms neturi 
kilti pavojus keičiant finansavimo sąlygas 
ir tikisi, kad įgyvendinant SEIP bus sukurta 
realistiška ir perspektyvi paramos 
investicijoms sistema;

Or. en

Pakeitimas 52
Andor Deli

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 
transporto projektams reikia didelių 
investicijų, todėl, siekiant pritraukti 
investuotojus, būtinas teisinis tikrumas ir 
stabilūs tikslai; pabrėžia, kad iki šiol 
padarytoms investicijoms neturi kilti 
pavojus keičiant finansavimo sąlygas ir 
tikisi, kad įgyvendinant SEIP bus sukurta 
realistiška ir perspektyvi paramos 
investicijoms sistema;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 
transporto projektams reikia didelių 
investicijų, todėl, siekiant pritraukti 
investuotojus, būtinas teisinis tikrumas ir 
numatomi tikslai; pabrėžia, kad iki šiol 
padarytoms investicijoms neturi kilti 
pavojus keičiant finansavimo sąlygas ir 
tikisi, kad įgyvendinant SEIP bus sukurta 
realistiška ir perspektyvi paramos 
investicijoms sistema;

Or. en

Pakeitimas 53
Dominique Riquet

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad reikia intervencinių 
veiksmų, kuriais vietos ir regiono 
lygmenimis būtų remiami visuomeninio 
transporto tinklai ir automobilių parkai, 
nes taip būtų veiksmingai prisidedama 
prie perėjimo prie mažataršio judumo, 
kartu skatinant perėjimą prie kitų 
transporto rūšių visų pirma 
metropoliniuose centruose, ir jungtis 
kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 54
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina investuoti į skaitmeninimą, 
visų pirma kuriant ir diegiant intelektines 
transporto sistemas, laivų eismo 
stebėsenos ir informacijos sistemas 
(VIMIS), upių informacijos paslaugas ir 
Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemą (ERTMS);

Or. en

Pakeitimas 55
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, jog svarbu, kad kartu su 
Žaliuoju kursu būtų vykdoma teisinga, 
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įtrauki ir nediskriminacinė pertvarka, 
siekiant užtikrinti, kad transporto 
sektoriaus įmonės, MVĮ ir darbuotojai 
galėtų prisitaikyti, ir remti labiausiai 
paveiktas bendruomenes; mano, kad 
vykdant šį prisitaikymo procesą svarbu 
priimti ES tinkamo finansavimo 
programas, įskaitant paskatas tvarioms 
investicijoms, taip pat vykdyti šio 
sektoriaus darbuotojų mokymą ir suteikti 
jiems naujų įgūdžių, kad jie galėtų 
susirasti naują darbą, atitiktų naujus 
reikalavimus ir turėtų naujų įgūdžių;

Or. en

Pakeitimas 56
João Ferreira

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad ES turi užtikrinti, kad 
valstybės narės galėtų investuoti į savo 
gamybos prietaisų ekologinę pertvarką, 
susijusią su aplinkos apsaugos ir judumo 
aspektais;

Or. en

Pakeitimas 57
João Ferreira

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. mano, kad labai svarbu stiprinti 
ES biudžetą stiprinant jo perskirstymo 
funkciją, kuria remiamas veiksmingos 
valstybių narių struktūrinių ir investicinių 
bei sanglaudos fondo konvergencijos 
skatinimas siekiant ekonominės ir 
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socialinės pažangos, ir remiami gamybos 
sektoriai ir teisėmis paremtas užimtumas, 
valstybėms narėms teikiant dotacijas (ne 
paskolas); ypač atsižvelgiant į dabartinę 
padėtį, kai valstybės narės patiria 
ekonominius ir socialinius COVID-19 
pandemijos padarinius;

Or. en

Pakeitimas 58
João Ferreira

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c.  ragina smarkiai sustiprinti su 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusius aspektus, kad būtų 
visapusiškai laikomasi perskirstymo 
principo mano, kad tik tokiu būdu ES gali 
užtikrinti, kad valstybės narės turėtų 
galimybių investuoti į ekologinę 
pertvarką; mano, kad stiprinimo turėtų 
būti siekiama didinant valstybių narių 
indėlius, pagrįstus jų bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis, vadovaujantis 
paskirstymo schema, stiprinant principą, 
kad daugiausia BNP gaunančių valstybių 
narių indėlis turėtų būti proporcingai 
didesnis, prisidedant prie veiksmingos 
ekonominės ir socialinės sanglaudos, 
užuot didinus skirtumus Europos 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 59
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
pakankamas investicijas į tvarią transporto 
infrastruktūrą, labai svarbu, kad visi 
atitinkami ES fondai (EITP, „InvestEU“, 
Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir 
t. t.) ir Europos investicijų banko paskolos 
būtų pritaikyti konkretiems sektoriaus 
poreikiams, o valstybės narės įsipareigotų 
skirti tinkamą finansavimą;

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
pakankamas investicijas į tvarią transporto 
infrastruktūrą, labai svarbu, kad visiems 
atitinkamiems ES fondams (EITP, 
„InvestEU“, Europos struktūriniai ir 
investicijų fondai ir t. t.) ir Europos 
investicijų banko paskoloms būtų 
taikomos atsparumo klimato kaitos 
poveikiui didinimo programos, pagrįstos 
Paryžiaus susitarimo tikslais ir tikslu iki 
2050 m. pasiekti poveikio klimatui 
neutralizavimą, ir jie būtų pritaikyti 
konkretiems sektoriaus poreikiams, o 
valstybės narės įsipareigotų skirti tinkamą 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 60
Ciarán Cuffe
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
pakankamas investicijas į tvarią transporto 
infrastruktūrą, labai svarbu, kad visi 
atitinkami ES fondai (EITP, „InvestEU“, 
Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir 
t. t.) ir Europos investicijų banko paskolos 
būtų pritaikyti konkretiems sektoriaus 
poreikiams, o valstybės narės įsipareigotų 
skirti tinkamą finansavimą;

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
pakankamas investicijas į tvarią transporto 
infrastruktūrą, labai svarbu, kad visi 
atitinkami ES fondai (EITP, „InvestEU“, 
Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir 
t. t.) ir Europos investicijų banko paskolos 
būtų atsparūs klimato kaitos poveikiui 
pritaikyti konkretiems sektoriaus 
poreikiams, o valstybės narės įsipareigotų 
skirti tinkamą finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 61
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
pakankamas investicijas į tvarią transporto 
infrastruktūrą, labai svarbu, kad visi 
atitinkami ES fondai (EITP, „InvestEU“, 
Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir 
t. t.) ir Europos investicijų banko paskolos 
būtų pritaikyti konkretiems sektoriaus 
poreikiams, o valstybės narės įsipareigotų 
skirti tinkamą finansavimą;

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
pakankamas investicijas į tvarią transporto 
infrastruktūrą, labai svarbu, kad visi 
atitinkami ES fondai (EITP, „InvestEU“, 
Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir 
t. t.) ir Europos investicijų banko paskolos 
būtų pritaikyti konkretiems transporto 
sektoriaus poreikiams, o valstybės narės 
įsipareigotų skirti tinkamą finansavimą; 
pabrėžia, kad susijusių Sąjungos 
programų sinergija tokiose srityse, kaip 
transportas, energetika ir skaitmeninimas, 
galėtų būti svarbūs sparčiau siekiant 
pažangos išmaniojo ir tvaraus judumo 
vystymo srityje ES lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 62
Dominique Riquet

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
pakankamas investicijas į tvarią transporto 
infrastruktūrą, labai svarbu, kad visi 
atitinkami ES fondai (EITP, „InvestEU“, 
Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir 
t. t.) ir Europos investicijų banko paskolos 
būtų pritaikyti konkretiems sektoriaus 
poreikiams, o valstybės narės įsipareigotų 
skirti tinkamą finansavimą;

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
pakankamas investicijas į tvarią transporto 
infrastruktūrą, labai svarbu, kad visi 
atitinkami ES fondai (EITP, „InvestEU“, 
Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir 
t. t.) ir Europos investicijų banko paskolos 
ir kitos finansinės priemonės būtų 
pritaikyti konkretiems sektoriaus 
poreikiams, o valstybės narės įsipareigotų 
skirti tinkamą finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 63
Angel Dzhambazki
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
pakankamas investicijas į tvarią transporto 
infrastruktūrą, labai svarbu, kad visi 
atitinkami ES fondai (EITP, „InvestEU“, 
Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir 
t. t.) ir Europos investicijų banko paskolos 
būtų pritaikyti konkretiems sektoriaus 
poreikiams, o valstybės narės įsipareigotų 
skirti tinkamą finansavimą;

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
pakankamas investicijas į tvarią transporto 
infrastruktūrą, labai svarbu, kad visi 
atitinkami ES fondai (EITP, „InvestEU“, 
Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir 
t. t.) ir Europos investicijų banko paskolos 
būtų pritaikyti konkretiems sektoriaus 
poreikiams, o valstybės narės įsipareigotų 
skirti tinkamą finansavimą, kuris turėtų 
būti pritaikytas atsižvelgiant į kiekvienos 
valstybės narės ekonominę padėtį ir 
priemones, o paskatos šalims, kurioms 
reikia pagalbos, turėtų būti siūlomos 
Europos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 64
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
pakankamas investicijas į tvarią transporto 
infrastruktūrą, labai svarbu, kad visi 
atitinkami ES fondai (EITP, „InvestEU“, 
Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir 
t. t.) ir Europos investicijų banko paskolos 
būtų pritaikyti konkretiems sektoriaus 
poreikiams, o valstybės narės įsipareigotų 
skirti tinkamą finansavimą;

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
pakankamas investicijas į tvarią transporto 
infrastruktūrą, labai svarbu, kad visi 
atitinkami ES fondai (EITP, „InvestEU“, 
Europos struktūriniai, programos 
„Europos horizontas“ ir investicijų fondai 
ir t. t.) ir Europos investicijų banko 
paskolos būtų pritaikyti konkretiems 
sektoriaus poreikiams, o valstybės narės 
įsipareigotų skirti tinkamą finansavimą; 
prašo Komisijos išaiškinti gaires dėl to, 
kaip ir kur valstybės narės gali naudoti 
investicijas; prašo Europos Komisijos 
reguliariai prižiūrėti finansuojamus 
projektus, siekiant užtikrinti, kad jie 
atitiktų Žaliajame kurse nustatytus 
principus;
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Or. en

Pakeitimas 65
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad valstybės narės turi 
gauti finansinę paramą, teikiamą 
atsižvelgiant į jų konkrečius poreikius, 
kad būtų galima sukurti klimato ir ryšių 
tikslams įgyvendinti reikiamą 
infrastruktūrą, kad jos asmuo ir joks 
regionas nebūtų palikti nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 66
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad reikėtų teikti pirmenybę 
infrastruktūros pritaikymui naujiems 
judumo modeliams ir transporto 
priemonių rūšims. ES turėtų skatinti kelių 
transporto, įskaitant krovininį transportą, 
automatizavimą ir tvarumą. Ragina kelių 
infrastruktūros veiksmų planą suderinti 
su automobilių pramonės išmetamo 
teršalų kiekio mažinimo veiksmų planu;

Or. en

Pakeitimas 67
Isabel García Muñoz, Vera Tax, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini, Rovana Plumb, César Luena
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad ES nuosavų išteklių 
sistemos reforma nedelsiant duotų naudos 
ekonomikai ir politikai nuo 2021 m.; 
prašo Komisijos pateikti konkrečius 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl ES naujos nuosavų 
išteklių sistemos, be kita ko, dėl 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos išplėtimo į ją įtraukiant jūrų ir 
aviacijos sektorius ir pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmo 
sukūrimo; siūlo, kad šiuos naujus ES 
pajamų šaltinius būtų galima nukreipti 
tam, kad būtų pasiekti Europos žaliajame 
kurse nustatyti tikslai, pvz., spartesnis 
perėjimas prie tvaraus ir išmaniojo 
judumo;

Or. en

Pakeitimas 68
João Ferreira

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad turi būti suteikta 
galimybė Europos žaliajame kurse 
siūlomiems naujiems fondams teritoriniu 
požiūriu išsklaidyti investicijas (nuo 
žemės ūkio ir pramoninės gamybos iki 
energijos gamybos centrų) ir taip 
užtikrinti teritorinę sanglaudą ir 
subalansuotą užimamą teritoriją, 
skatinant konvergenciją ir vengiant 
valstybių narių skirtumų;

Or. en
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Pakeitimas 69
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pripažįsta, kad reikia smarkiai 
pagerinti Europos vidaus vandenų kelių 
tinkamumą plaukioti. Ragina taikant 
kelias finansavimo priemones, pvz., 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę, 
Sanglaudos fondus, arba dalyvaujant 
Europos investicijų bankui nustatyti 
konkrečius finansavimo poreikius;

Or. en

Pakeitimas 70
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina pradinėje IMO strategijoje 
ir aiškioje strategijoje numatyti paramą 
ES jūrų sektoriui, įskaitant išmetamo 
teršalų kiekio mažinimo taisyklių 
lyginamuosius standartus;

Or. en

Pakeitimas 71
Elena Kountoura

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
transporto sektorius prisidėtų prie 

5. mano, kad ES ir valstybės narės 
neturi pakankamai priemonių, skirtų 
užtikrinti, kad transporto sektorius 
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priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; šiuo atžvilgiu yra tvirtai 
įsitikinęs, kad valstybės narės turėtų skirti 
su transportu susijusias pajamas iš 
mokesčių ar rinkliavų ir ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
investicijų į atitinkamų transporto rūšių 
tvarumo skatinimą;

prisidėtų prie priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo; šiuo atžvilgiu 
yra tvirtai įsitikinęs, kad Europos Komisija 
turėtų pasiūlyti išplėsti šiuo metu taikomas 
priemones, kaip antai ATLPS, ir pasiūlyti 
naujas priemones, pvz., pasienio anglies 
dioksido mokestį, laikantis principo 
„teršėjas moka“, kad būtų toliau 
mažinamas išmetamas teršalų kiekis ir 
skatinamos investicijos į atitinkamų 
transporto rūšių tvarumą;

Or. en

Pakeitimas 72
Henna Virkkunen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; šiuo atžvilgiu yra tvirtai 
įsitikinęs, kad valstybės narės turėtų skirti 
su transportu susijusias pajamas iš 
mokesčių ar rinkliavų ir ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
investicijų į atitinkamų transporto rūšių 
tvarumo skatinimą;

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; ragina valstybes nares skatinti 
investicijas į atitinkamų transporto rūšių 
tvarumą;

Or. en

Pakeitimas 73
João Ferreira

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad 

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
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transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; šiuo atžvilgiu yra tvirtai 
įsitikinęs, kad valstybės narės turėtų skirti 
su transportu susijusias pajamas iš 
mokesčių ar rinkliavų ir ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
investicijų į atitinkamų transporto rūšių 
tvarumo skatinimą;

transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo, visų pirma naudojant 
Struktūrinius ir investicinius fondus, 
atsižvelgiant į tai, kad reikia smarkiai 
stiprinti šiuos fondus, valstybėms narėms 
užtikrinti lankstesnes galimybes jais 
naudotis, siejamas su mažiau sąlygų, ir 
kad jie turėtų labiau atitikti strateginius 
regionų interesus (būtent darnų transporto 
sektoriaus vystymąsi), užuot teikus 
pirmenybę ES tikslams;

Or. en

Pakeitimas 74
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; šiuo atžvilgiu yra tvirtai 
įsitikinęs, kad valstybės narės turėtų skirti 
su transportu susijusias pajamas iš 
mokesčių ar rinkliavų ir ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
investicijų į atitinkamų transporto rūšių 
tvarumo skatinimą;

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, kuriomis skatinama, 
kad transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; vis dėlto pabrėžia, kad jų 
visiškai nepakanka, kad būtų užtikrinta 
sektoriaus atitiktis Žaliojo kurso ir 
poveikio klimatui neutralizavimo iki 
2050 m. tikslai; šiuo atžvilgiu yra tvirtai 
įsitikinęs, kad, be kitų priemonių, į ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą reikia įtraukti aviacijos ir jūrų 
sektorius, ir valstybės narės turėtų skirti su 
transportu susijusias pajamas iš mokesčių 
ar rinkliavų ir ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos investicijų į 
atitinkamų transporto rūšių tvarumo 
skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 75
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
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Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad ES ir valstybės narės 
jau turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, 
kad transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; šiuo atžvilgiu yra tvirtai 
įsitikinęs, kad valstybės narės turėtų skirti 
su transportu susijusias pajamas iš 
mokesčių ar rinkliavų ir ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
investicijų į atitinkamų transporto rūšių 
tvarumo skatinimą;

5. ragina ES ir valstybes nares kuo 
labiau naudotis turimomis priemonėmis, 
skirtomis užtikrinti, kad transporto 
sektorius prisidėtų prie priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo; šiuo 
atžvilgiu yra tvirtai įsitikinęs, kad valstybės 
narės turėtų skirti su transportu susijusias 
pajamas iš mokesčių ar rinkliavų ir ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos investicijų į atitinkamų transporto 
rūšių tvarumo skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 76
Dominique Riquet

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; šiuo atžvilgiu yra tvirtai 
įsitikinęs, kad valstybės narės turėtų skirti 
su transportu susijusias pajamas iš 
mokesčių ar rinkliavų ir ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
investicijų į atitinkamų transporto rūšių 
tvarumo skatinimą;

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; šiuo atžvilgiu yra tvirtai 
įsitikinęs, kad valstybės narės skiria su 
transportu susijusias pajamas iš mokesčių 
ar rinkliavų ir ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos investicijų į 
atitinkamų transporto rūšių tvarumo 
skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 77
Andor Deli
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; šiuo atžvilgiu yra tvirtai 
įsitikinęs, kad valstybės narės turėtų skirti 
su transportu susijusias pajamas iš 
mokesčių ar rinkliavų ir ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
investicijų į atitinkamų transporto rūšių 
tvarumo skatinimą;

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; šiuo atžvilgiu yra tvirtai 
įsitikinęs, kad valstybės narės gali skirti su 
transportu susijusias pajamas iš mokesčių 
ar rinkliavų ir ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos investicijų į 
atitinkamų transporto rūšių tvarumo 
skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 78
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; šiuo atžvilgiu yra tvirtai 
įsitikinęs, kad valstybės narės turėtų skirti 
su transportu susijusias pajamas iš 
mokesčių ar rinkliavų ir ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
investicijų į atitinkamų transporto rūšių 
tvarumo skatinimą;

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; šiuo atžvilgiu yra tvirtai 
įsitikinęs, kad valstybės narės, kai 
įmanoma, galėtų skirti su transportu 
susijusias pajamas iš mokesčių ar rinkliavų 
ir ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos investicijų į atitinkamų transporto 
rūšių tvarumo skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 79
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; šiuo atžvilgiu yra tvirtai 
įsitikinęs, kad valstybės narės turėtų skirti 
su transportu susijusias pajamas iš 
mokesčių ar rinkliavų ir ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
investicijų į atitinkamų transporto rūšių 
tvarumo skatinimą;

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau 
turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
transporto sektorius prisidėtų prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; šiuo atžvilgiu yra tvirtai 
įsitikinęs, kad valstybės narės turėtų skirti 
su transportu susijusias pajamas iš 
mokesčių ar rinkliavų ir ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 
investicijų į atitinkamų transporto rūšių 
tvarumo skatinimą, kad būtų pasiekti 
ekonominio efektyvumo ir ryšių tikslai;

Or. en

Pakeitimas 80
Angel Dzhambazki

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina išplėsti Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę 
transportui, atsižvelgiant į TEN-T politiką 
Rytų Europoje; ragina persvarstyti TEN-
T tinklą, kad būtų toliau vystomi šiaurės- 
pietų ryšiai Rytų Europoje; ragina į TEN-
T tinklą įtraukti Vakarų Balkanų šalis; 
tvirtai tiki, kad tokia plėtra padės didinti 
tvarumą;

Or. en

Pakeitimas 81
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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5a. mano, kad taip pat reikia 
persvarstyti oro uostams taikomas 
valstybės pagalbos taisykles, kad būtų 
sumažintas jungiamųjų skrydžių skaičius 
tarp Europos paskirties vietų ir taip būtų 
smarkiai sumažintas išmetamas teršalų 
kiekis ir kelionės laikas ir kartu 
padidintas efektyvumas;

Or. en

Pakeitimas 82
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina kartu įvertinti ATLPS 
naudojimą transporto sektoriuje arba 
teisinių priemonių taikymą, įskaitant 
lyginamuosius standartus, įgyvendinant 
naujas tvarias technologijas;

Or. en

Pakeitimas 83
João Ferreira

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją transporto ir 
turizmo srityse aktyviau naudotis 
programa „InvestEU“.

6. ragina Komisiją transporto ir 
turizmo srityse didinti viešąsias 
investicijas.

Or. en

Pakeitimas 84
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją transporto ir 
turizmo srityse aktyviau naudotis programa 
„InvestEU“.

6. ragina Komisiją aktyviau naudotis 
programa „InvestEU“, kad būtų užtikrinta 
tvari transporto infrastruktūra ir 
turizmas; palankiai vertina tai, kad 
taikant priemonę „New Generation EU“ 
neseniai pasiūlyta didinti programos 
„InvestEU“ biudžetą; mano, kad tai 
svarbi galimybė teikti pažangias 
investicijas ir remti Sąjungos politiką, 
pvz., perėjimą prie išmaniojo ir tvaraus 
judumo, numatyto Europos žaliajame 
kurse, skatinant tvarių infrastruktūrų 
projektus ir teikiant svarbią paramą 
įmonėms, MVĮ, investuotojams ir 
transporto sektoriaus darbuotojams;

Or. en

Pakeitimas 85
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją transporto ir 
turizmo srityse aktyviau naudotis programa 
„InvestEU“.

6. ragina Komisiją toliau vystant 
transporto ir turizmo sritis aktyviau 
naudotis programa „InvestEU“, 
visapusiškai laikantis aplinkos apsaugos 
ir socialinių standartų.

Or. en

Pakeitimas 86
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją transporto ir 
turizmo srityse aktyviau naudotis programa 
„InvestEU“.

6. ragina Komisiją aktyviau naudotis 
programa „InvestEU“, kad būtų vystomas 
visų rūšių transportas ir skatinamas 
turizmas.

Or. en

Pakeitimas 87
Ciarán Cuffe
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją transporto ir 
turizmo srityse aktyviau naudotis programa 
„InvestEU“.

6. ragina Komisiją transporto ir 
turizmo srityse aktyviau naudotis programa 
„InvestEU“. Pakartoja, kad į laikiną 
susitarimą dėl reglamento dėl programos 
„InvestEU“ sukūrimo, įtraukta bendro 
pobūdžio nuostata, taikoma visam su 
transportu susijusiam finansavimui, kuria 
užtikrinama, kad „projektai, kurie 
nesuderinami su siekiamais klimato 
politikos tikslais, nelaikomi tinkamais 
gauti paramą“ ir kad finansavimo ir 
investavimo operacijos „tikrinamos 
siekiant nustatyti, ar jomis daromas 
poveikis aplinkai ir klimatui arba 
socialinis poveikis, ir tokiu atveju 
atliekamas poveikio klimatui ir aplinkos 
bei socialiniam tvarumui patikrinimas“;

Or. en

Pakeitimas 88
Ciarán Cuffe
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad transporto projektų 
sąnaudų ir naudos analizė turi būti 
sutelkta nebe į trumpalaikes ekonomines 
analizes, o į visapusišką visų trumpalaikių 
ir ilgalaikių išorės išlaidų suvokimą, 
remiantis Komisijos užsakymu neseniai 
atliktu tyrimu dėl išorės veiksnių ir 
sąnaudų internalizavimo kuris atskleidė, 
kad apskaičiuota, jog transporto 
sektoriaus išorės išlaidos kasmet sudaro 
maždaug 1 000 mlrd. EUR; 1a

_________________
1a Tyrimas dėl transporto infrastruktūros 
apmokestinimo ir transporto išorės 
veiksnių internalizavimo 
(https://ec.europa.eu/transport/themes/sus
tainable-transport/internalisation-
transport-external-costs_en).

Or. en

Pakeitimas 89
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Europos Komisiją glaudžiai 
bendradarbiauti su šalimis narėmis ir 
atsižvelgti į atokiausių regionų ypatumus, 
kad būtų užtikrintas kuo mažesnis 
neigiamo turizmo ir transporto sektorių 
pertvarkos poveikis;

Or. en

Pakeitimas 90
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César Luena

Nuomonės projektas
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6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. palankiai vertina tai, kad į 
programą „InvestEU“ įtraukta nauja 
strateginės Europos investavimo politikos 
linija; pabrėžia, kad į ją įtrauktos svarbios 
investavimo galimybės strateginės svarbos 
operacijoms Europos Sąjungoje, ypač 
atsižvelgiant į perėjimą prie žaliosios 
ekonomikos ir skaitmeninę pertvarką ir į 
didesnį atsparumą; mano, kad tokiomis 
pažangiomis investicijomis turėtų būti 
skatinama Europos pramonės lyderystė 
strateginiuose sektoriuose ir svarbiose 
vertės grandinėse, pvz., transporto ir 
logistikos, įskaitant aviacijos pramonę, 
taip pat kuriant telematikos priemonių 
sistemas, kaip antai ERTMS; pabrėžia, 
kad naująja strategine Europos 
investavimo politikos linija taip pat turėtų 
būti remiama veikla, susijusi su tvariu ir 
socialiniu įtraukumu, taip pat socialiniu 
atsparumu ir užimtumo iniciatyvomis ES 
strateginiuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 91
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph 
Oetjen, Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją į Teisingos 
pertvarkos mechanizmą įtraukti tinkamas 
priemones, kuriomis būtų galima remti 
pramonės sektorių, kurių galutiniai 
produktai neatitinka anglies junginių 
aspektu neutralios Sąjungos tikslo, 
pertvarką;

Or. en
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Pakeitimas 92
Dorien Rookmaker

Nuomonės projektas
3 dalies 1 punktas (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) atkreipia dėmesį į pavojų, kad dėl 
susijusių didelių sumų ir dėl to, kad 
daugybė subjektų valdo skirtingų rūšių 
projektus ir programas, Tvarios Europos 
investicijų plano kontrolė bus menka.
Pabrėžia, kad reikia vykdyti tinkamą 
kontrolę ir kad dėl to svarbu laiku 
(laikas+1) pranešti apie visas investicijas, 
kuriomis siekiama padidinti pajėgumą 
tinkamai stebėti pažangą, įtraukiant 
struktūrinę kontrolės sistemą (PDCA); 

Or. en

Pakeitimas 93
Dorien Rookmaker

Nuomonės projektas
3 dalies 2 punktas (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2) pabrėžia, koks svarbus ES ir 
Žaliajam kursui užbaigtas ir veikiantis 
keleivinio geležinkelių transporto tinklas, 
ir prašo Komisijos skirti pakankamą 
finansavimą visiems didiesiems Europos 
miestams sujungti;
pažymi, koks svarbus centralizuotas 
programos koordinavimas, kad Europos 
Sąjungoje būtų užbaigtas, veikiantis ir 
prieinamas keleivinio geležinkelių 
transporto tinklas, skirtas visiems visų 
valstybių narių piliečiams.
Supranta, kad labiau pageidautina 
finansuoti vieną tinkamai valdomą 
programą, kuria siekiama sukurti 
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Europos geležinkelių tinklą, nei daug 
smulkių geležinkelių projektų, kuriais 
neprisidedama prie sujungiamumo ir 
Žaliojo kurso tikslų;

Or. en

Pakeitimas 94
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique 
Riquet, Søren Gade

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primygtinai ragina Komisiją 
suteikti aiškumo investuotojams nurodant 
visą DFP laikotarpį kiekvienai Tvarios 
Europos investicijų plano priemonei 
skiriamus išteklius ir iki 2020 m. pabaigos 
priimant ES lygmens tvarumo 
taksonomiją; vis dėlto pripažįsta, kad 
investicijos į pereinamųjų formų degalus, 
kurie nedaro didelės žalos aplinkai (pvz., 
biometano suskystintos gamtinės dujos), 
yra investicijos, kuriomis prisidedama prie 
neutralaus poveikio klimatui judumo 
tikslo. Tai – visų ES regionų teisingai 
pertvarkai skiriamas finansavimas;

Or. en

Pakeitimas 95
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. Tausios transporto rūšys ir tvaraus 
judumo planai
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Or. en

Pakeitimas 96
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia, kad norint pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui transporto ir 
logistikos sektorių (pvz., žaliojo vandenilio 
projektams) reikia priimti lanksčias 
valstybės pagalbos taisykles, kuriomis 
nebūtų neproporcingai iškreiptos 
vienodos sąlygos Europoje; primygtinai 
ragina Komisiją suteikti aiškumo dėl 
valstybės pagalbos tausaus transporto 
projektams;

Or. en

Pakeitimas 97
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia, kad siekiant padidinti ES 
geležinkelių ir jūrų krovininio transporto 
procentinę dalį, kaip nurodyta Europos 
žaliajame kurse, reikia priimti konkretų 
ES investicijų planą ir konkrečias ES 
priemones, kad būtų geriau valdomi 
geležinkeliai ir vidaus vandenų keliai bei 
padidintas jų pajėgumas; geležinkelių 
krovininio transporto atveju labai svarbu 
pasikliauti finansavimu, skirtu ES 
geležinkelių infrastruktūros priežiūrai ir 
atnaujinimui, kliūčių pašalinimui, 
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trūkstamų jungčių nutiesimui ir 
sąveikumo skatinimui ES lygmeniu; jūrų 
krovininiam transportui reikia investicijų 
į naujas sektoriaus priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo technologijas ir 
netaršių ir ekologiškų laivų kūrimo 
mokslinius tyrimus;

Or. en

Pakeitimas 98
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. atkreipia dėmesį į svarbų Europos 
Sąjungos geležinkelių agentūros (EGA) ir 
bendrosios įmonės „Shift2RailJoint“ 
vaidmenį siekiant ilgalaikio perėjimo nuo 
kelių prie geležinkelių, kaip numatyta 
Europos žaliajame kurse; pabrėžia, kad 
bendroji įmonė „Shift2RailJoint“ atlieka 
svarbų vaidmenį galiausiai siekiant, kad 
geležinkelių transportas taptų pigesnis, 
efektyvesnis ir patrauklesnis, prisidedant 
prie nelaimingų atsitikimų skaičiaus 
mažinimo ir išmetamo CO2 kiekio; 
atkreipia dėmesį, kad svarbu didinti ES 
investicijas į EGA ir bendrąją įmonę 
„Shift2RailJoint“, kad būtų pasiekta 
pažanga kuriant bendrą Europos 
geležinkelių erdvę;

Or. en

Pakeitimas 99
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. primygtinai ragina Komisiją 
sparčiau teikti investicijas į vykdomus 
infrastruktūros projektus ir jiems teikti 
pirmenybę; t. y. investicijas į švarų 
vandenilį, inovacijas į greitąjį geležinkelių 
transportą ir laivybą vidaus keliais, kartu 
supaprastinant švelninimo ir prisitaikymo 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 100
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. pripažįsta, kad Europos žaliojo 
kurso investicijų planas turi didelių 
galimybių įtraukti tvarų transportą kaip 
strateginę priemonę anglies dioksido 
poveikio neutralizavimui pasiekti; 
pabrėžia, kad vykdant perėjimą prie 
žaliosios ekonomikos didžiausias ES 
finansavimas turėtų būti skiriamas 
kolektyviniam keleiviniam transportui – 
vienam iš sparčiausių ir ekonomiškai 
efektyviausių būdų sumažinti žmonių 
judumo priklausomybę nuo iškastinio 
kuro;

Or. en

Pakeitimas 101
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Søren Gade

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. pabrėžia, kad transporto ir 
logistikos sektorių iš esmės sudaro labai 
mažos įmonės ir MVĮ; todėl primygtinai 
ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti šio 
tipo įmonėms, pvz., suteikiant geresnes 
galimybes gauti finansavimą ir 
perkvalifikuoti darbuotojus;

Or. en

Pakeitimas 102
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. pabrėžia, kad COVID-19 krizė 
smarkiai paveikė kolektyvinio keleivinio 
transporto sektorių; pabrėžia, kad 
finansavimas ir dotacijos kolektyviniam 
keleiviniam sektoriui yra itin svarbios, 
kad būtų įveiktas gresiantis nuosmukis ir 
būtų pasiekta ilgalaikių tvarumo tikslų, 
numatytų Europos žaliajame kurse; 
atsižvelgiant į tai, tinkami ištekliai turėtų 
būti perkelti į atitinkamus ES fondus ir 
skirti kolektyvinio keleivinio transporto 
judumui, pvz., autobusams, tolimojo 
susisiekimo autobusams ir traukiniams; 
ragina ES Komisiją bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis, kad būtų užtikrinta, 
kad kolektyvinio keleivinio transporto 
rūšių finansavimo sprendimai prioritetine 
tvarka būtų įtraukti į nacionalinius 
gaivinimo planus;

Or. en

Pakeitimas 103
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
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Luena

Nuomonės projektas
6 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6g. pabrėžia, kad investicijos į 
visuomeninį transportą labai svarbios, 
kad būtų užtikrintas tvarus judumas 
mieste, taip pat tvarus judumas kaime, 
siekiant skatinti aplinkos, klimato ir 
ekonominiu požiūriais tvarią visuomenę ir 
kovoti su socialine atskirtimi bei neigiama 
izoliuotų teritorijų, kuriose gyventojų 
tankis mažas, mažėjimo tendenciją; šiuo 
atžvilgiu ragina didinti paramą transporto 
infrastruktūrai ir skatinti keleivinį 
transportą ir tvarų judumą; pabrėžia, kad 
svarbu remti kelių rūšių transporto bilietų 
pardavimo sistemos veiksmų gaires;

Or. en

Pakeitimas 104
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Nuomonės projektas
6 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6h. mano, kad norint paskatinti 
judumo mieste pertvarką labai svarbu 
tvaraus judumo mieste plane numatyti 
miesto transporto finansavimą; ragina 
Europos Komisiją bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis, kad būtų parengti 
tvarūs judumo mieste planai ir politika, 
įskaitant paramą efektyvioms viešojo 
transporto sistemoms ir aktyviems judumo 
sprendimams, pvz., vaikščiojimui ir 
važiavimui dviračiu, ir skirtingų 
transporto priemonių rūšių prieinamumo 
ir daugiarūšiškumo skatinimui; tuo pat 
metu užtikrinti, kad suderintomis 
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socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis 
būtų užtikrintas ES piliečių įtraukumas ir 
prieinamumas;

Or. en

Pakeitimas 105
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Nuomonės projektas
6 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6i. pabrėžia, kad inovacijos ir 
skaitmeninimas atlieka svarbų vaidmenį 
mažinant civilinės aviacijos sektoriaus 
priklausomybę nuo iškastinio kuro, 
įskaitant civilinės aeronautikos pramonę, 
atsižvelgiant į Europos žaliojo kurso 
užmojus; ypač primena bendrosios 
įmonės „Švarus dangus 2“ ir bendros 
įmonės SESAR vaidmenį užtikrinant 
spartesnį žaliųjų technologijų 
įgyvendinimą, siekiant padidinti saugumą 
ir sumažinti išmetamą CO2 ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį bei orlaivių 
skleidžiamą triukšmą; ragina Europos 
Komisiją parengti ir remti ES investicijų 
aviacijos ir aeronautikos srityse veiksmų 
gaires, kuriomis būtų skatinamos 
inovacijos į tvarią aviaciją, įskaitant 
mokslinius tyrimus į alternatyvius 
degalus, siekiant išsaugoti 
konkurencingumą ir išlaikyti Europos 
pirmavimą;

Or. en

Pakeitimas 106
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Nuomonės projektas
6 j dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6j. mano, kad reikia ES finansavimo, 
kuriuo būtų užtikrinta, kad ES lygmeniu 
būtų diegiamos netaršios transporto 
priemonės. ES lėšomis turėtų būti 
užtikrinta automobilių pramonės 
pertvarka siekiant poveikio klimatui 
neutralizavimo, teikiant paramą tiek 
viešųjų, tiek privačiųjų transporto 
priemonių parkų atnaujinimui, tvarių 
alternatyvių degalų ir įkrovimo punktų 
kūrimui ir diegimui ir ekologinėms 
pridavimo į metalo laužą programoms; 
pabrėžia, kad ES lėšos taip pat turėtų būti 
skiriamos reikiamam automobilių 
pramonės darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimui ir perkvalifikavimui, kad jie 
prisitaikytų prie naujų inovacijų, tvarumo 
ir skaitmeninimo reikalavimų sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 107
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Nuomonės projektas
6 k dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6k. ragina valstybes nares transporto 
pramonę, kaip prioritetinę sritį, įtraukti į 
savo nacionalinius gaivinimo planus, kad 
būtų užtikrinta, kad juos įgyvendinant 
būtų galima dideliu mastu naudotis pagal 
įvairias Europos gaivinimo plane 
nustatytas iniciatyvas skirtais ištekliais; 
taip pat ragina valstybes nares savo 
nacionaliniuose veiksmų planuose remti 
investicijas į geležinkelius, laikantis 
Europos žaliojo kurso tikslų; prašo 
Europos Komisijos bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis nustatant pažangiųjų 
investicijų iniciatyvas, kuriomis siekiama 
tvaraus ir atsparaus sektoriaus gaivinimo;
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Or. en

Pakeitimas 108
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Nuomonės projektas
6 l dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6l. Investicijos į kelių eismo saugumo 
standartus

Or. en

Pakeitimas 109
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Nuomonės projektas
6 m dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6m. pabrėžia, kad ES finansavimas – 
svarbus investicijų į novatoriškus ir 
pažangius kelių eismo saugumo 
sprendimus veiksnys, prisidedantis prie 
spartesnio kelių eismo saugumo rezultatų 
siekimo ES; ragina Europos Komisiją 
apsaugoti ir didinti investicijas į kelių 
eismo saugumą ES lygmeniu, visų pirma 
ekonomiškai efektyvius veiksmus, kaip 
antai vykdymo užtikrinimą, kelių 
infrastruktūros priežiūrą ir atnaujinimą, 
naudojantis TEN-T tinklu, tačiau juo 
neapsiribojant, tiek viešųjų, tiek 
privačiųjų saugos transporto priemonių 
parkų atnaujinimą vykdant viešąjį 
pirkimą, kelių ženklinimo ir žymėjimo 
pritaikymą, taip pat investuojant į 
dviračių juostas ir pavojingas pėsčiųjų 
zonas;
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Or. en

Pakeitimas 110
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Nuomonės projektas
6 n dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6n. Tvarus turizmas

Or. en

Pakeitimas 111
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Nuomonės projektas
6 o dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6o. pabrėžia, kad reikia teikti 
finansinę paramą novatoriško, socialinio 
ir ekonominio bei aplinkos požiūriu 
tvaraus turizmo iniciatyvoms, kad turizmo 
sektorius galėtų pereiti prie poveikio 
klimatui neutralizavimo ir tvarumo; prašo 
Komisijos parengti „ES tvaraus ir 
atsparaus turizmo veiksmų gaires“, 
kuriomis būtų padidintos investicijos į 
novatoriškas ir skaitmeninimo priemones, 
pvz., žiedinės ekonomikos iniciatyvas 
turizmo sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 112
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena
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Nuomonės projektas
6 p dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6p. primygtinai ragina sukurti ir teikti 
konkrečią biudžeto dotaciją tvariam 
turizmui, kaip aiškiai nurodyta Europos 
Parlamento pozicijoje dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos, ir 
pakartoja, kad reikia imtis kelių svarbių 
veiksmų, kad trečias pagal dydį Europos 
Sąjungos ekonomikos sektorius atitiktų 
Europos žaliojo kurso sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 113
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Nuomonės projektas
6 q dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6q. pabrėžia, kad, remiantis Europos 
gaivinimo planu, naująja iniciatyva dėl 
programos „REACT-EU“ turėtų būti 
remiamas turizmo sektoriaus gaivinimo 
finansavimas ir užtikrinama, kad būtų 
atitinkamai pritaikytos priemonės, skirtos 
krizei įveikti;

Or. en

Pakeitimas 114
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Nuomonės projektas
6 r dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6r. ragina Europos Komisiją ES 
turizmo ir kelionių sektoriaus įmonėms ir 
MVĮ teikti gaires, kaip gauti ES 
finansavimą, ir naudotis investicijų 
programomis, kuriomis siekiama 
sektoriaus gaivinimo ir tvarios pertvarkos;

Or. en

Pakeitimas 115
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Nuomonės projektas
6 s dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6s. ragina valstybes nares turizmo ir 
kelionių sektorių, kaip prioritetinę sritį, 
įtraukti į savo nacionalinius gaivinimo 
planus, siekiant užtikrinti, kad juos 
įgyvendinant būtų galima dideliu mastu 
naudotis pagal įvairias Europos 
gaivinimo plane nustatytas iniciatyvas 
skirtais ištekliais; prašo Europos 
Komisijos bendradarbiauti su valstybėmis 
narėmis ir keistis geriausia patirtimi, 
susijusia su sektoriaus finansavimu ir 
finansavimo galimybėmis.

Or. en


