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Pakeitimas 31
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate15Komisija išdėstė Europos 
Sąjungai ir jos piliečiams skirtą Europos 
žaliąjį kursą. Europos žaliasis kursas yra 
nauja augimo strategija, kuria siekiama 
pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią 
visuomenę, pasižyminčią modernia, 
efektyviai išteklius naudojančia ir 
konkurencinga ekonomika, kurioje 2050 
m. visai nebus grynojo išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo;

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate15 Komisija išdėstė Europos 
Sąjungai ir jos piliečiams skirtą Europos 
žaliąjį kursą. Europos žaliasis kursas yra 
nauja pažangaus, skaitmeninio ir tvaraus 
augimo strategija, kuria siekiama 
pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią 
visuomenę, pasižyminčią modernia, 
efektyviai išteklius naudojančia ir 
konkurencinga ekonomika, kurioje 
2050 m. visai nebus grynojo išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo;

_________________ _________________
15 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis 
kursas“, COM(2019) 640 final.

15 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis 
kursas“, COM(2019) 640 final.

Or. es

Pakeitimas 32
Clare Daly, Mick Wallace

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate15Komisija išdėstė Europos 
Sąjungai ir jos piliečiams skirtą Europos 
žaliąjį kursą. Europos žaliasis kursas yra 
nauja augimo strategija, kuria siekiama 
pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią 

1) Europos žaliasis kursas yra nauja 
augimo strategija, kuria siekiama 
pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią 
visuomenę, pasižyminčią modernia, 
efektyviai išteklius naudojančia ir 
konkurencinga ekonomika, kurioje 
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visuomenę, pasižyminčią modernia, 
efektyviai išteklius naudojančia ir 
konkurencinga ekonomika, kurioje 2050 
m. visai nebus grynojo išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo;

2050 m. visai nebus grynojo išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo; Naujojo žaliojo kurso 
dvasia, ar bet kuris kitas šių žodžių 
variantas, skelbia ambicingą, valstybės 
vadovaujamą ir valstybės finansuojamą 
ekologinę pertvarką;

_________________
15 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Europos 
žaliasis kursas“, COM(2019) 640 final.

Or. en

Pakeitimas 33
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Naujausia patirtis per COVID-19 
pandemiją parodė, kad geležinkeliai yra 
stabili, saugi ir atsparesnė krovinių ir 
keleivių gabenimo transporto rūšis. 
Didžiąja dalimi tai lėmė darbuotojai, 
kurie ir toliau dirbo sunkiomis, 
pavojingomis ir neapibrėžtomis sąlygomis, 
norėdami užtikrinti, kad medicinos 
reikmenys ir būtiniausios prekės būtų 
gabenami visoje Europoje;

Or. en

Pakeitimas 34
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
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3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2020 m. sausio 15 d. 
rezoliucijoje17Europos Parlamentas 
palankiai įvertino Komisijos komunikatą 
„Europos žaliasis kursas“ ir paragino ne 
vėliau kaip 2050 m. būtinai pereiti prie 
neutralizuoto poveikio klimatui 
visuomenės;

3) 2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje17 
Europos Parlamentas palankiai įvertino 
Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ ir paragino ne vėliau kaip 2050 m. 
būtinai pereiti prie neutralizuoto poveikio 
klimatui visuomenės. Todėl po COVID-19 
pandemijos protrūkio klimato neutralumą 
reikia derinti su poreikiu skubiai reaguoti 
į ekonominę krizę, su kuria susiduria 
valstybės narės;

_________________ _________________
17 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
kurso (2019/2956(RSP)).

17 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
kurso (2019/2956(RSP)).

Or. en

Pakeitimas 35
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2020 m. sausio 15 d. 
rezoliucijoje17Europos Parlamentas 
palankiai įvertino Komisijos komunikatą 
„Europos žaliasis kursas“ ir paragino ne 
vėliau kaip 2050 m. būtinai pereiti prie 
neutralizuoto poveikio klimatui 
visuomenės;

3) 2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje17 
Europos Parlamentas įvertino Komisijos 
komunikatą „Europos žaliasis kursas“ ir 
paragino ne vėliau kaip 2050 m. būtinai 
pereiti prie neutralizuoto poveikio klimatui 
visuomenės;

_________________ _________________
17 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
kurso (2019/2956(RSP)).

17 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
kurso (2019/2956(RSP)).

Or. pl

Pakeitimas 36
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Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo. Transporto 
sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso 
Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar 
didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, transporto sektoriuje išmetamų 
teršalų kiekį iki 2050 m. reikia sumažinti 
90 %. Transporto darnumui užtikrinti 
pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, 
be to, jiems reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 
75 % šiuo metu keliais vežamų sausumos 
krovinių turėtų būti perkelta vežti 
geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais;

4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo. Transporto 
sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso 
Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar 
didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, transporto išmetamų teršalų kiekį 
iki 2050 m. reikia sumažinti 90 proc. 
Įvairiarūšio transporto darnumui užtikrinti 
pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, 
be to, jiems reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams, skatinant tuos, kurie jau 
naudojasi tvariomis transporto rūšimis, 
tokiomis kaip vaikščiojimas pėsčiomis, 
važiavimas dviračių ir viešasis 
transportas. Pasiekti, kad transporto 
priemonės būtų tvarios ir teikti pirmenybę 
transporto darbuotojams, kurie yra 
būtiniausi darbuotojai, ir paslaugų 
naudotojams teikti kokybiškas transporto 
paslaugas tik tada, kai sudaromos 
kokybiškos darbo sąlygos. Europos žaliojo 
kurso tikslas – paspartinti perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo, kad būtų 
sprendžiamos šios problemos. Visų pirma, 
didelė dalis iš 75 proc. šiuo metu keliais 
vežamų sausumos krovinių turėtų būti 
perkelta vežti geležinkeliais ir vidaus 
vandenų keliais;

Or. en
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Pakeitimas 37
Clare Daly, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo. Transporto 
sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso 
Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar 
didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, transporto sektoriuje išmetamų 
teršalų kiekį iki 2050 m. reikia sumažinti 
90 %. Transporto darnumui užtikrinti 
pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, 
be to, jiems reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 
75 % šiuo metu keliais vežamų sausumos 
krovinių turėtų būti perkelta vežti 
geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais;

4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo. Transporto 
sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso 
Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar 
didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, transporto sektoriuje išmetamų 
teršalų kiekį iki 2050 m. reikia sumažinti 
90 proc. Transporto darnumui užtikrinti 
pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, 
be to, jiems reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams. Tai taip pat reiškia visų 
palankių fiskalinių sąlygų aplinkos, visų 
formų valstybės pagalbos ir viešųjų 
investicijų į pramonę ir transporto rūšis, 
kurios yra neproporcingai žalingos 
aplinkai, panaikinimą. Europos žaliojo 
kurso tikslas – paspartinti perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo, kad būtų 
sprendžiamos šios problemos. Visų pirma, 
didelė dalis iš 75 proc. šiuo metu keliais 
vežamų sausumos krovinių turėtų būti 
perkelta vežti geležinkeliais ir vidaus 
vandenų keliais;

Or. en

Pakeitimas 38
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo. Transporto 
sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso 
Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar 
didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, transporto sektoriuje išmetamų 
teršalų kiekį iki 2050 m. reikia sumažinti 
90 %. Transporto darnumui užtikrinti 
pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, 
be to, jiems reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 
75 % šiuo metu keliais vežamų sausumos 
krovinių turėtų būti perkelta vežti 
geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais;

(4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo. Transporto 
sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso 
Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar 
didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, transporto sektoriuje išmetamų 
teršalų kiekį iki 2050 m. reikia sumažinti 
90 %. Transporto darnumui ir 
įvairiarūšiškumui užtikrinti pirmenybė turi 
būti teikiama naudotojams, be to, jiems 
reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 
75 % šiuo metu keliais vežamų sausumos 
krovinių turėtų būti perkelta vežti 
geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais, 
taigi itin svarbu daryti pažangą kuriant 
transeuropinį transporto tinklą (TEN-T) 
ir užtikrinti, kad būtų skirti tam reikalingi 
finansiniai ištekliai;

Or. es

Pakeitimas 39
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 

(4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
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srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo. Transporto 
sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso 
Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar 
didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, transporto sektoriuje išmetamų 
teršalų kiekį iki 2050 m. reikia sumažinti 
90 %. Transporto darnumui užtikrinti 
pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, 
be to, jiems reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 
75 % šiuo metu keliais vežamų sausumos 
krovinių turėtų būti perkelta vežti 
geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais;

srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus, išmanaus, įvairiarūšio, sąveikaus 
ir susieto judumo. Transporto sektoriuje 
susidaro ketvirtadalis viso Sąjungos 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, ir ši dalis vis dar didėja. Siekiant 
neutralizuoti poveikį klimatui, transporto 
sektoriuje išmetamų teršalų kiekį iki 2050 
m. reikia sumažinti 90 %. Transporto 
darnumui užtikrinti pirmenybė turi būti 
teikiama naudotojams, taip pat reikia 
turėti infrastruktūrą, kuri leistų 
naudotojams užtikrinti prieinamas, 
veiksmingas, efektyvias konkurencingų 
kainų alternatyvas, kurios sudarytų 
sąlygas natūraliai pasirinkti kitokius nei 
dabartiniai judumo įpročius. Europos 
žaliojo kurso tikslas – paspartinti perėjimą 
prie darnaus ir išmanaus judumo, kad būtų 
sprendžiamos šios problemos. Visų pirma, 
didelė dalis iš 75 % šiuo metu keliais 
vežamų sausumos krovinių turėtų būti 
perkelta vežti geležinkeliais ir vidaus 
vandenų keliais;

Or. es

Pakeitimas 40
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo. Transporto 
sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso 
Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar 
didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, transporto sektoriuje išmetamų 
teršalų kiekį iki 2050 m. reikia sumažinti 

4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo. Transporto 
sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso 
Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar 
didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, transporto išmetamų teršalų kiekį 
iki 2050 m. reikia sumažinti 90 %. 
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90 %. Transporto darnumui užtikrinti 
pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, 
be to, jiems reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 
75 % šiuo metu keliais vežamų sausumos 
krovinių turėtų būti perkelta vežti 
geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais;

Transporto darnumui užtikrinti pirmenybė 
turi būti teikiama naudotojams, be to, jiems 
reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes, švaresnes ir 
efektyviau energiją vartojančias 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 
75 % šiuo metu keliais vežamų sausumos 
krovinių turėtų būti perkelta vežti 
geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais;

Or. fr

Pakeitimas 41
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo. Transporto 
sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso 
Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar 
didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, transporto sektoriuje išmetamų 
teršalų kiekį iki 2050 m. reikia sumažinti 
90 %. Transporto darnumui užtikrinti 
pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, 
be to, jiems reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 
75 % šiuo metu keliais vežamų sausumos 
krovinių turėtų būti perkelta vežti 

4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo. Transporto 
sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso 
Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar 
didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, transporto sektoriuje išmetamų 
teršalų kiekį iki 2040 m. reikia sumažinti 
90 proc. Transporto darnumui užtikrinti 
pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, 
be to, jiems reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 
75 proc. šiuo metu keliais vežamų 
sausumos krovinių turėtų būti perkelta 
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geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais; vežti geležinkeliais ir vidaus vandenų 
keliais;

Or. it

Pakeitimas 42
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo. Transporto 
sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso 
Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar 
didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, transporto sektoriuje išmetamų 
teršalų kiekį iki 2050 m. reikia sumažinti 
90 %. Transporto darnumui užtikrinti 
pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, 
be to, jiems reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 
75 % šiuo metu keliais vežamų sausumos 
krovinių turėtų būti perkelta vežti 
geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais;

4) reikia pertvarkyti Sąjungos 
ekonomiką ir persvarstyti politiką, visų 
pirma transporto ir judumo srityje, o tai 
reiškia spartesnį perėjimą prie darnaus, 
įvairiarūšio ir išmanaus judumo. 
Transporto darnumui užtikrinti pirmenybė 
turi būti teikiama naudotojams, be to, jiems 
reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos, tačiau jo įgyvendinimas 
neturėtų sumažinti Europos įmonių 
konkurencingumo pasaulinėje rinkoje. 
Visų pirma, didelė dalis iš 75 proc. šiuo 
metu keliais vežamų sausumos krovinių 
turėtų būti perkelta vežti geležinkeliais ir 
vidaus vandenų keliais; Šis procesas turėtų 
būti skatinamas gerinant logistikos tinklo 
veiksmingumą ir užtikrinant paskatas 
veiklos vykdytojams;

Or. en

Pakeitimas 43
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Europos geležinkelių metai turėtų 
suteikti galimybę įtraukti regionines ir 
vietos valdžios institucijas į geležinkelio 
infrastruktūrų modernizavimo ir 
skaitmeninimo projektų planavimą bei 
nustatymą. Visų pirma būtina įtraukti 
turistinius regionus, kuriems reikia 
tvarių, modernių ir elektrifikuotų 
geležinkelių paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 44
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) geležinkeliai yra svarbūs, nes gali 
padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 
2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą. Tai viena iš ekologiškiausių ir 
efektyviausiai energiją vartojančių 
transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant 
geležinkeliais tas pats atstumas įveikiamas 
išmetant gerokai mažiau CO<sub>2</sub> 
nei keliaujant kelių ar oro transporto 
priemonėmis, taip pat tai vienintelis 
transporto sektorius, kuriame nuo 1990 m. 
beveik nuolatos mažėjo išmetamas ŠESD ir 
CO<sub>2</sub> kiekis. Be to, 1990–
2016 m. geležinkelių sektoriuje suvartota 
mažiau energijos18ir vis dažniau naudojami 
atsinaujinantieji energijos ištekliai;

5) geležinkeliai yra svarbūs, nes gali 
padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 
2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą. Tai viena iš ekologiškiausių ir 
efektyviausiai energiją vartojančių 
transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant 
geležinkeliais tas pats atstumas įveikiamas 
išmetant gerokai mažiau CO2 nei 
keliaujant kelių ar oro transporto 
priemonėmis, taip pat tai vienintelis 
transporto sektorius, kuriame nuo 1990 m. 
beveik nuolatos mažėjo išmetamas ŠESD ir 
CO2 kiekis. Be to, 1990–2016 m. 
geležinkelių sektoriuje suvartota mažiau 
energijos18 ir vis dažniau naudojami 
atsinaujinantieji energijos ištekliai. 
Parama geležinkelių transportui daro 
teigiamą įtaką ir kitoms transporto 
rūšims. Sąjunga ir valstybės narės turėtų 
skatinti papildomumu pagrįstą požiūrį į 
visus transporto sektorius, atsižvelgiant į 
tai, kad pagrindinis siekiamas tikslas yra 
įvairiarūšiškumas ir sąveikumas. Todėl 
geležinkelis turėtų būti Europos logistikos 
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ir vidutinio nuotolio keleivių vežimo 
pagrindas;

_________________ _________________
18 Mobilumo ir transporto GD 2019 m. 
statistikos knygelė „ES transportas 
skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas).

18 Mobilumo ir transporto GD 2019 m. 
statistikos knygelė „ES transportas 
skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas).

Or. en

Pakeitimas 45
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) geležinkeliai yra svarbūs, nes gali 
padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 
2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą. Tai viena iš ekologiškiausių ir 
efektyviausiai energiją vartojančių 
transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant 
geležinkeliais tas pats atstumas įveikiamas 
išmetant gerokai mažiau CO<sub>2</sub> 
nei keliaujant kelių ar oro transporto 
priemonėmis, taip pat tai vienintelis 
transporto sektorius, kuriame nuo 1990 m. 
beveik nuolatos mažėjo išmetamas ŠESD ir 
CO<sub>2</sub> kiekis. Be to, 1990–
2016 m. geležinkelių sektoriuje suvartota 
mažiau energijos18ir vis dažniau naudojami 
atsinaujinantieji energijos ištekliai;

5) geležinkeliai yra svarbūs, nes gali 
padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 
2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą. Tai viena iš ekologiškiausių ir 
efektyviausiai energiją vartojančių 
transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant 
geležinkeliais tas pats atstumas įveikiamas 
išmetant gerokai mažiau CO2 nei 
keliaujant kelių ar oro transporto 
priemonėmis, taip pat tai vienintelis 
transporto sektorius, kuriame nuo 1990 m. 
beveik nuolatos mažėjo išmetamas ŠESD ir 
CO2 kiekis. Be to, 1990–2016 m. 
geležinkelių sektoriuje suvartota mažiau 
energijos18 ir vis dažniau naudojami 
atsinaujinantieji energijos ištekliai. Tačiau 
nepalankios fiskalinės sąlygos, su 
kuriomis susiduria geležinkelių sektorius, 
neleidžia pramonei pasiekti visų 
pajėgumų, o keliautojus traukia kitos 
pigesnės, bet neproporcingai žalingos 
transporto rūšys;

_________________ _________________
18 Mobilumo ir transporto GD 2019 m. 
statistikos knygelė „ES transportas 
skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas).

18 Mobilumo ir transporto GD 2019 m. 
statistikos knygelė „ES transportas 
skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas).

Or. en
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Pakeitimas 46
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) geležinkeliai yra svarbūs, nes gali 
padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 
2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą. Tai viena iš ekologiškiausių ir 
efektyviausiai energiją vartojančių 
transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant 
geležinkeliais tas pats atstumas įveikiamas 
išmetant gerokai mažiau 
CO<sub>2</sub> nei keliaujant kelių ar 
oro transporto priemonėmis, taip pat tai 
vienintelis transporto sektorius, kuriame 
nuo 1990 m. beveik nuolatos mažėjo 
išmetamas ŠESD ir CO<sub>2</sub> 
kiekis. Be to, 1990–2016 m. geležinkelių 
sektoriuje suvartota mažiau energijos18ir 
vis dažniau naudojami atsinaujinantieji 
energijos ištekliai;

5) geležinkeliai yra svarbūs, nes gali 
padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 
2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą. Tai viena iš ekologiškiausių ir 
efektyviausiai energiją vartojančių 
transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant 
geležinkeliais išmetama 7 kartus mažiau 
CO2 nei keliaujant automobiliu ar 20 
kartų mažiau nei keliaujant lėktuvu 
skaičiuojant pagal keleivio kilometrus, 
taip pat tai vienintelis transporto sektorius, 
kuriame nuo 1990 m. beveik nuolatos 
mažėjo išmetamas ŠESD ir CO2 kiekis.17 a 
Be to, 1990–2016 m. geležinkelių 
sektoriuje suvartota mažiau energijos18 ir 
vis dažniau naudojami atsinaujinantieji 
energijos ištekliai;

_________________ _________________
17 a Europos aplinkos agentūra, EEA 
TERM 2014.

18 Mobilumo ir transporto GD 2019 m. 
statistikos knygelė „ES transportas 
skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas).

18 Mobilumo ir transporto GD 2019 m. 
statistikos knygelė „ES transportas 
skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas).

Or. fr

Pakeitimas 47
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) geležinkeliai yra svarbūs, nes gali 
padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 

5) geležinkeliai yra svarbūs, nes gali 
padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 
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2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą. Tai viena iš ekologiškiausių ir 
efektyviausiai energiją vartojančių 
transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant 
geležinkeliais tas pats atstumas įveikiamas 
išmetant gerokai mažiau CO<sub>2</sub> 
nei keliaujant kelių ar oro transporto 
priemonėmis, taip pat tai vienintelis 
transporto sektorius, kuriame nuo 1990 m. 
beveik nuolatos mažėjo išmetamas ŠESD ir 
CO<sub>2</sub> kiekis. Be to, 1990–
2016 m. geležinkelių sektoriuje suvartota 
mažiau energijos18ir vis dažniau naudojami 
atsinaujinantieji energijos ištekliai;

2040 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą. Tai viena iš ekologiškiausių ir 
efektyviausiai energiją vartojančių 
transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant 
geležinkeliais tas pats atstumas įveikiamas 
išmetant gerokai mažiau CO2 nei 
keliaujant kelių ar oro transporto 
priemonėmis; tai vienintelis transporto 
sektorius, kuriame nuo 1990 m. beveik 
nuolatos mažėjo išmetamas ŠESD ir CO2 
kiekis. Be to, 1990–2016 m. geležinkelių 
sektoriuje suvartota mažiau energijos18 ir 
vis dažniau naudojami atsinaujinantieji 
energijos ištekliai.

_________________ _________________
18 Mobilumo ir transporto GD 2019 m. 
statistikos knygelė „ES transportas 
skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas).

18 Mobilumo ir transporto GD 2019 m. 
statistikos knygelė „ES transportas 
skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas);

Or. it

Pakeitimas 48
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) COVID-19 pandemija ypač 
sunkiai paveikė geležinkelius ir viešojo 
transporto sektorių. Šis sektorius patyrė 
precedento neturėjusį keleivių skaičiaus 
mažėjimą tarptautinių ir tolimų reisų 
paslaugų, taip pat regioninių, 
priemiestinių ir miesto paslaugų srityje. 
Nepaisant veiklos apribojimų ir 
finansinių suvaržymų, sektorius išsaugojo 
svarbiausias jungtis tiek žmonių, tiek 
būtiniausių prekių gabenimui. 
Geležinkeliai ir viešasis transportas 
vaidina svarbų vaidmenį gaivinant 
ekonomiką ir yra viena iš tvariausių 
transporto priemonių. Todėl Europos 
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geležinkelių metai turėtų paskatinti 
piliečius vėl naudotis geležinkeliu ir 
viešuoju transportu;

Or. en

Pakeitimas 49
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 2021-ieji yra svarbūs metai 
Sąjungos geležinkelių politikai. Tai bus 
pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį 
geležinkelių dokumentų rinkinį 
patvirtintos taisyklės, visų pirma keleivių 
vežimo valstybės viduje paslaugų rinkos 
atvėrimo ir visoje ES veikiančių 
geležinkelio įmonių išlaidų ir 
administracinės naštos mažinimo 
taisyklės, bus įgyvendinamos visoje ES. 
Daugelyje valstybių narių auga 
susidomėjimas geležinkeliais, todėl mano, 
kad 2021 m. būtų tinkamas laikas 
įgyvendinti šią iniciatyvą.

Or. pl

Pakeitimas 50
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Valstybės narės turėtų imtis 
priemonių, siekdamos pagerinti junglumą 
tarp skirtingų regionų, įskaitant 
tarpvalstybines jungtis, įgyvendindamos 
makroregionines strategijas, įtraukdamos 
vietos valdžios institucijas ir gerindamos 
klientų ir suinteresuotųjų šalių 
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koordinavimą;

Or. en

Pakeitimas 51
Anna Deparnay-Grunenberg

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos;

6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis ir sukurdamas bei 
atkurdamas trūkstamas regionines 
tarpvalstybines geležinkelio jungtis1a ir 
plėsdamas elektrifikaciją1b, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos. Be 
to, atokiose vietovėse dažnai yra mažiau 
tinklų, kuriems reikia skirti ypatingą 
dėmesį, ir jie būna mažiau išvystyti. Taip 
pat, visos Sąjungos pasienio regionai 
sudaro 40 proc. Sąjungos teritorijos, ir 
juose gyvena trečdalis jos gyventojų1c, 
tačiau juose dažnai susiduriama su 
dvigubai sudėtingesne padėtimi, kadangi 
tai būna ir kaimo vietovės, ir nacionalinių 
tinklų pakraščiai;
_________________
1a DG RERIO Report “Quantification of 
the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions” 
(Source: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1b 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/in
formation/publications/reports/2018/comp
rehensive-analysis-of-the-existing-cross-
border-rail-transport-connections-and-
missing-links-on-the-internal-eu-borders
1c DG RERIO Report “Quantification of 
the effects of legal and administrative 
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border obstacles in land border regions” 
(Source: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf

Or. en

Pakeitimas 52
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos;

6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, taip pat tolimas 
apylinkes ir miestų periferijas su miestų 
centrais, geležinkelių sektorius prisideda 
prie socialinės, ekonominės ir teritorinės 
sanglaudos. Jo teikiami privalumai 
mažinant neigiamą urbanizacijos išorinį 
poveikį, pvz., triukšmą, oro taršą ir 
spūstis, nėra nereikšmingi ir padeda 
miestams tapti gyvybingesniais. Be to, jis 
kuria geresnį junglumą ir leidžia 
paskirstyti gyventojus, o tai turi tiesioginį 
poveikį aplinkai ir socialinei bei 
ekonominei sanglaudai;

Or. en

Pakeitimas 53
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 

6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
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ekonominės ir teritorinės sanglaudos; ekonominės ir teritorinės sanglaudos; 
Sąveikumo su kitomis transporto 
priemonėmis, tokiomis kaip oro 
transportas ir jo infrastruktūra (oro 
uostai) stiprinimas, be abejo, būtų 
pridėtinė vertė, visų pirma užtikrinant 
junglumą ir išmanų judumą tolimų 
maršrutų jungtimis, į periferinius 
regionus, į teritorijas ir salas, kurių 
neįmanoma pasiekti geležinkeliu;

Or. en

Pakeitimas 54
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos;

6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su jos teritorijomis, 
taip pat regioniniu ir vietos lygmenimis, 
geležinkelių sektorius prisideda prie 
socialinės, ekonominės ir teritorinės 
sanglaudos. Be to, tvarios ir veiksmingos 
visapusiško TEN-T tinklo, kurio 
įgyvendinimas yra būtinas ir nėra 
antraeilis pagrindinio tinklo atžvilgiu, 
plėtros skatinimas pagerintų periferinių ir 
vietinių regionų junglumą;

Or. en

Pakeitimas 55
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
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sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos;

sektorius prisideda prie ES socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos, todėl 
jis itin svarbus kaimo vietovių, kuriose 
kokybiška geležinkelių infrastruktūra 
užtikrina gyventojų sėslumą ir 
pagrindinių paslaugų teritorijoje teikimą, 
sujungiamumui;

Or. es

Pakeitimas 56
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos;

6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos ir 
pasaulinio konkurencingumo. Tačiau yra 
trūkstamų tarpvalstybinių jungčių ir tai 
kenkia visapusiškam transeuropinio 
transporto tinklo efektyvumui;

Or. fr

Pakeitimas 57
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sujungdamas pagrindinius 
Sąjungos transporto maršrutus su 
periferiniais regionais ir teritorijomis, 
geležinkelių sektorius prisideda prie 
socialinės, ekonominės ir teritorinės 
sanglaudos;

(6) geležinkelių sektorius turi turėti 
sistemą, kuria būtų be pertrūkių 
sujungiamos visos Sąjungos 
tarpvalstybinės įvairių šalių ir periferinių 
regionų bei teritorijų geležinkelių 
sistemos. Taip bus prisidėta prie darnaus 
ir išmanaus judumo, socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos.
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Or. es

Pakeitimas 58
Dorien Rookmaker

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos;

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus ir miestus su 
periferiniais regionais ir teritorijomis, jei 
įmanoma, greitojo transporto jungtimis, 
geležinkelių sektorius prisideda prie 
socialinės, ekonominės ir teritorinės 
sanglaudos.

Or. nl

Pakeitimas 59
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos;

6) aukštos kokybės tinklais 
sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais, 
sunkiai pasiekiamais ir kalnuotais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos;

Or. en

Pakeitimas 60
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos;

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos ir 
geresnio susisiekimo vidaus rinkoje;

Or. ro

Pakeitimas 61
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos;

6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su jos kaimo 
vietovėmis, regionais, periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos;

Or. en

Pakeitimas 62
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) maršrutų atšakas būtina išsaugoti 
siekiant sustiprinti teritorinį junglumą, 
nesvarbu, ar šios jungtys yra valstybių 
narių teritorijose, ar tarpvalstybinės, ar 
apima periferines teritorijas. Geležinkelių 
transportas turėtų būti propaguojamas 
kaip tvari ir universali transporto 
priemonė dėl jo socialinio prieinamumo, 
teritorinio junglumo, dėl jo visapusiško 
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panaudojimo bet kuriuo paros ir metų 
laiku;

Or. en

Pakeitimas 63
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) visą Europą apimančio 
funkcionalaus geležinkelių tinklo 
sukūrimas sustiprintų Sąjungos politinę 
sanglaudą, o tam pasiekti reikia 
konkrečių tikslų ir priemonių, kurie 
paskatintų kolektyvinio transporto plėtrą 
ir integruotą judumą, kartu saugant 
aplinką ir skatinant socialinę įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 64
Tom Berendsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) todėl reikėtų pabrėžti būtinybę 
investuoti į geležinkelių infrastruktūros 
projektus, siekiant pagerinti 
tarpvalstybines jungtis Europoje, kurios 
pagerins ekonominę regionų veiklą, 
sukurs naujų darbo vietų ir prisidės prie 
atsigavimo po dabartinės sveikatos ir 
ekonominės krizės;

Or. en

Pakeitimas 65
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Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) atsižvelgiant į tokius sektorius kaip 
kelių, oro ir jūrų transportas, geležinkeliai 
turi neabejotinų privalumų transporto 
saugos, aplinkosauginio veiksmingumo ir 
energijos vartojimo efektyvumo srityse;

Or. pl

Pakeitimas 66
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b) geležinkelių transportas galėtų 
užkirsti kelią kalnų, kaimo ir pakrančių 
regionų izoliacijai ir pagerinti susisiekimą 
tarp miesto ir periferinių teritorijų. Todėl 
būtina garantuoti tinkamą paramą 
regionų ir vietos valdžios institucijoms, 
ypač tose vietovėse, kuriose judumo 
paslaugos turėtų būti užtikrinamos 
nepaisant veiklos vykdytojams prastų 
ekonominių rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 67
Tom Berendsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b) investicijos į geležinkelių 
infrastruktūrą turėtų būti nukreiptos ir į 
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tas jungtis, kurios prisideda prie Sąjungos 
tikslų, susijusių su transporto rūšių 
pakeitimu, pavyzdžiui, uostų ar oro uostų 
teritorijose, kur krovinius galima gabenti 
geležinkeliu, o ne keliais, jei yra tinkama 
geležinkelių infrastruktūra;

Or. en

Pakeitimas 68
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c) Sąjunga ir valstybės narės turėtų 
patobulinti savo logistinę grandinę ir 
užtikrinti suderintą požiūrį į krovinių 
gabenimą geležinkeliu, kuris COVID-19 
protrūkio metu patvirtino esąs labai svarbi 
transporto rūšis, būtina norint saugiai 
tiekti visų rūšių atsargas, pvz. gabenti 
pirminės būtinybės ir pavojingas prekes;

Or. en

Pakeitimas 69
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 

7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, 
kaip antai:
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geležinkelių potencialą. Todėl 
geležinkelių transportą reikia dar labiau 
plėtoti, siekiant užtikrinti, kad jis būtų 
patrauklesnis keliautojams ir įmonėms;

- įgyvendinti ERTMS (Europos mastu 
diegiamų modernių traukinių valdymo 
sistemas), skirtas tiek traukinių, tiek 
geležinkelio vėžių įrangai;
- skatinti sąveikumą ir daugiarūšį 
transportą siekiant geležinkelius sujungti 
su visais pagrindiniais Europos logistikos 
centrais (uostais, oro uostais, logistikos 
erdvėmis ir t.t.);
- mažinti triukšmą siekiant skatinti 
geresnę logistinių sistemų ir piliečių 
gyvenimo kokybės integraciją;
- skatinti inovacijas ir skaitmenavimą, 
taip pat infrastruktūros atnaujinimą ir 
priežiūrą.
Pašalinus šias kliūtis ir sumažinus 
išlaidas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl 
geležinkelių transportą reikia dar labiau 
plėtoti, siekiant užtikrinti, kad jis būtų 
patrauklesnis keliautojams ir įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 70
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 

7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
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geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms;

geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms; visų pirma reikia 
modernizuoti ir renovuoti nepakankamai 
naudojamas priemiestines ir regionines 
linijas, kad būtų kuo labiau skatinamas 
nedidelį poveikį aplinkai darantis 
judumas mieste ir susisiekimas su mažiau 
palankiose sąlygose esančiomis 
kaimyninėmis vietovėmis, kartu skatinant 
tvarų įvairiarūšį transportą, sudarant 
sąlygas dviračius vežti traukiniais ir 
skatinant Europoje naudoti geležinkelius 
vidutinio ilgio kelionėms naktiniais 
traukiniais;

Or. it

Pakeitimas 71
Johan Danielsson, Jörgen Warborn, Alviina Alametsä

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms;

7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu skatinti 
sąveikumą ir skaitmeninimą, paspartinti 
Europos mastu diegiamų modernių 
traukinių valdymo sistemų (ERTMS), 
skirtų tiek traukinių, tiek geležinkelio 
vėžių įrangai, įgyvendinimą, internalizuoti 
išorės sąnaudas ir kuo labiau sumažinti 
triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, sumažinus 
išlaidas ir ėmus sparčiau diegti inovacijas 
bus galima išnaudoti visą geležinkelių 
potencialą, kartu užtikrinant vidaus rinkos 
veikimą, didinant eismo intensyvumą ir 
išlaikant arba gerinant aukštą saugos 
lygį. Todėl geležinkelių transportą reikia 
dar labiau plėtoti, siekiant užtikrinti, kad jis 
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būtų patrauklesnis keliautojams ir 
įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 72
Dorien Rookmaker

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, 
siekiant užtikrinti, kad jis būtų 
patrauklesnis keliautojams ir įmonėms;

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Šias kliūtis reikia 
nustatyti ir pašalinti. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl būtina 
parengti planą siekiant sukurti greitojo 
transporto jungtis tarp visų didžiųjų ES 
miestų, kad ateityje keleiviai galėtų 
visapusiškai naudotis greitojo transporto 
jungtimis ir taip būtų dar labiau 
plėtojamas geležinkelių transportas, 
siekiant užtikrinti, kad jis būtų 
patrauklesnis keliautojams ir įmonėms.

Or. nl

Pakeitimas 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 

7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
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sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms;

sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Šiam sektoriui dalinai būdinga 
pasenusi praktika, investicijų į 
automatizavimą stoka ir pajėgumų 
apribojimai. Išlieka nemažai kliūčių 
sukurti tikrą bendrą Europos geležinkelių 
erdvę, be kita ko, susijusių su poreikiu kuo 
labiau mažinti triukšmą, skatinti naujoves, 
sąveiką ir skaitmeninimą. Pašalinus šias 
kliūtis, sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau 
diegti inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 74
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms;

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms ir kad būtų 
pasirūpinta tinkama infrastruktūra ir 
tvirtomis europinio finansavimo 
priemonėmis, tokiomis kaip Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė;

Or. es
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Pakeitimas 75
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms;

7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms. Reikia pabrėžti 
ESGA vaidmenį mažinant technines 
kliūtis bendroje Europos geležinkelių 
erdvėje;

Or. fr

Pakeitimas 76
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę dėl 
to, kad netaikomi geležinkelių dokumentų 
rinkiniai, nebaigtas kurti TEN-T tinklas ir 
krovinių vežimo koridoriai. Pašalinus šias 
kliūtis, sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau 
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geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, 
siekiant užtikrinti, kad jis būtų 
patrauklesnis keliautojams ir įmonėms;

diegti inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
ir pramonės sektoriui reikia atitinkamos 
paramos, kad jis taptų keliautojams ir 
įmonėms patrauklia sistema;

Or. es

Pakeitimas 77
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms;

7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su atvėrimu 
konkurencijai ir poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms.

Or. fr

Pakeitimas 78
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 

7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
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sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms;

sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę. 
Pašalinus šias kliūtis, sumažinus išlaidas ir 
ėmus sparčiau diegti inovacijas bus galima 
išnaudoti visą geležinkelių potencialą. 
Todėl geležinkelių transportą reikia dar 
labiau plėtoti, siekiant užtikrinti, kad jis 
būtų patrauklesnis keliautojams ir 
įmonėms;

Or. pl

Pagrindimas

Geležinkelių transporto keliamas triukšmas nėra pagrindinė ar esminė kliūtis sukurti bendrą 
geležinkelių erdvę.

Pakeitimas 79
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms;

7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams, darbuotojams ir įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 80
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier
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Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) nors COVID-19 krizė iš visų 
pagrindinių ekonomikos sektorių 
labiausiai neigiamai paveikė transporto, 
kultūros ir turizmo sektorius, sukeldama 
didelio masto nedarbą, tačiau dabartinė 
krizė taip pat yra istorinė galimybė ES 
modernizuoti turizmą ir padaryti jį 
tvaresnį bei labiau prieinamas. Todėl 
geležinkelių transportas yra geriausias 
sprendimas skatinant kaimo ir 
agroekoturizmą, o Europos Sąjunga 
turėtų toliau skatinti ir remti iniciatyvas, 
kurios kaimo vietovėms sugeneruotų 
papildomų pajamų šaltinių, sukurtų darbo 
vietas, užkirstų kelią gyventojų mažėjimui, 
padidintų socialinę naudą ir padėtų plėtoti 
geležinkelius padarant juos turistų 
judumo pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 81
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Investicijos į geležinkelių 
infrastruktūrą yra labai svarbios 
geležinkelių rūšių konkurencingumui su 
kitomis transporto rūšimis. Nors 80 % 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
lėšų skiriama geležinkeliams, valstybės 
narės taip pat turi vykdyti plataus užmojo 
investicijų politiką, kad paskatintų 
perėjimą prie kitų transporto rūšių. Šios 
investicijos turėtų būti grindžiamos 
sujungiamumo geležinkeliais indeksu, 
kad būtų kuo labiau padidintas bendros 
Europos geležinkelių erdvės 
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veiksmingumas.

Or. fr

Pakeitimas 82
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) siekiant padidinti geležinkelių 
paslaugų naudojimo mastą, į išsamią 
strategiją reikia įtraukti principą „nuo 
durų iki durų“, taigi ir viešojo transporto 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) geležinkelis kartu su kitomis 
transporto rūšimis turėtų būti 
neatsiejamas teikiant sklandžius „visos 
kelionės“ sprendimus, įskaitant aktyvų 
keliavimą;

Or. en

Pakeitimas 84
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) padidinti sąveikumą ir 
skaitmeninimą bus galima, jeigu visoje 
Sąjungoje bus sparčiau diegiama Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistema 
(ERTMS);

Or. es

Pakeitimas 85
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b) COVID-19 krizė parodė, kaip 
nepaprastai svarbu, kad geležinkelių 
darbuotojai krizių metu išlaikytų Europos 
judumą, nesvarbu, ar jie dirba traukinyje, 
ar geležinkelio stotyje, ar tvarko eismą, ar 
prižiūri geležinkelių infrastruktūrą. 
Veiklos vykdytojai, biurų darbuotojai ir 
pagal darbo sutartį dirbantys darbuotojai 
bei subrangovai yra viešųjų paslaugų, 
kurios yra būtinos kasdieniame gyvenime, 
dalis, o Europos geležinkelių metai turėtų 
tapti galimybe visuomenei pateikti plačią 
geležinkelių sektoriaus darbo vietų 
pasiūlą ir atkreipti suinteresuotųjų šalių 
dėmesį į būtinybę apsaugoti geležinkelio 
darbuotojų darbo vietas ir kolektyvines 
teises;

Or. en

Pakeitimas 86
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b) 2016 m. Europos Sąjungoje buvo 
979 geležinkelio įmonės, kuriose dirbo 
daugiau nei 660 000 žmonių1a. Šie 
skaičiai geležinkelių sektorių daro 
trečiuoju pagal dydį visų transporto rūšių 
darbdaviu. siekiant, kad būtų išnaudotas 
visas šio sektoriaus potencialas, jis turi 
įvairinti savo darbo jėgą ir pritraukti, visų 
pirma, moteris ir jaunus darbuotojus. 
Labai svarbu teikti optimalias transporto 
paslaugas siekiant, kad jos būtų 
naudingos naudotojams, o geležinkelių 
sektoriaus darbuotojams būtų sudarytos 
kokybiškos darbo sąlygos;
_________________
1a Europos Komisija (2019), statistikos 
knygelė: ES transporto statistiniai 
duomenys. 26-27 psl.

Or. en

Pakeitimas 87
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant populiarinti geležinkelių 
transportą, atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su 
darniu ir išmaniu judumu, 2021-ieji turėtų 
būti paskelbti Europos geležinkelių metais. 
2021-ieji bus svarbūs metai Sąjungos 
geležinkelių transporto politikai, nes tai 
bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-
ąjį geležinkelių dokumentų rinkinį 
priimtos taisyklės, visų pirma keleivių 
vežimo valstybės viduje paslaugų rinkos 
atvėrimo ir visoje Sąjungoje  veikiančių 
geležinkelio įmonių išlaidų ir 
administracinės naštos mažinimo 
taisyklės, bus įgyvendinamos visoje ES. 

8) siekiant populiarinti geležinkelių 
transportą, atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su 
darniu ir išmaniu judumu, 2021-ieji turėtų 
būti paskelbti Europos geležinkelių metais. 
Sąjungos piliečiai vis geriau supranta, kad 
valstybei priklausantis ir jos prižiūrimas 
geležinkelių transportas, įtraukiant 
alternatyvius komercinius pasiūlymus, 
tokius kaip naktiniai traukiniai, yra saugi, 
patikima ir ekologiška transporto 
priemonė. Be to, tarptautinis meno 
festivalis „Europalia“ kaip savo 2021 m. 
temą pasirinko geležinkelių įtaką menui ir 
sieks atkreipti dėmesį į svarbų geležinkelių 
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Kai kuriose valstybėse narėse didėja 
visuomenės susidomėjimas geležinkeliais, 
taip pat ir naktiniais traukiniais, kaip, be 
kita ko, rodo iniciatyvos „#DiscoverEU“ 
populiarumas. Be to, tarptautinis meno 
festivalis „Europalia“ kaip savo 2021 m. 
temą pasirinko geležinkelių įtaką menui ir 
sieks atkreipti dėmesį į svarbų geležinkelių 
vaidmenį skatinant socialines, ekonomines 
ir pramonines permainas,

vaidmenį skatinant socialines, ekonomines 
ir pramonines permainas;

Or. en

Pakeitimas 88
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant populiarinti geležinkelių 
transportą, atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su 
darniu ir išmaniu judumu, 2021-ieji turėtų 
būti paskelbti Europos geležinkelių metais. 
2021-ieji bus svarbūs metai Sąjungos 
geležinkelių transporto politikai, nes tai 
bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį 
geležinkelių dokumentų rinkinį priimtos 
taisyklės, visų pirma keleivių vežimo 
valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo 
ir visoje Sąjungoje  veikiančių geležinkelio 
įmonių išlaidų ir administracinės naštos 
mažinimo taisyklės, bus įgyvendinamos 
visoje ES. Kai kuriose valstybėse narėse 
didėja visuomenės susidomėjimas 
geležinkeliais, taip pat ir naktiniais 
traukiniais, kaip, be kita ko, rodo 
iniciatyvos „#DiscoverEU“ populiarumas. 
Be to, tarptautinis meno festivalis 
„Europalia“ kaip savo 2021 m. temą 
pasirinko geležinkelių įtaką menui ir sieks 
atkreipti dėmesį į svarbų geležinkelių 
vaidmenį skatinant socialines, ekonomines 
ir pramonines permainas,

8) siekiant populiarinti geležinkelių 
transportą, atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su 
darniu ir išmaniu judumu, 2021-ieji turėtų 
būti paskelbti Europos geležinkelių metais. 
2021-ieji bus svarbūs metai Sąjungos 
geležinkelių transporto politikai, nes tai 
bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį 
geležinkelių dokumentų rinkinį priimtos 
taisyklės, visų pirma keleivių vežimo 
valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo 
ir visoje Sąjungoje veikiančių geležinkelio 
įmonių išlaidų ir administracinės naštos 
mažinimo taisyklės, bus įgyvendinamos 
visoje ES. Šie Europos geležinkelių metai 
turėtų būti bendresnio pobūdžio 
geležinkelių strategijos, kuria siekiama 
baigti kurti bendrą Europos geležinkelių 
erdvę, atspirties taškas. Kai kuriose 
valstybėse narėse didėja visuomenės 
susidomėjimas geležinkeliais, taip pat ir 
naktiniais traukiniais, kaip, be kita ko, rodo 
iniciatyvos „#DiscoverEU“ populiarumas. 
Be to, tarptautinis meno festivalis 
„Europalia“ kaip savo 2021 m. temą 
pasirinko geležinkelių įtaką menui ir sieks 
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atkreipti dėmesį į svarbų geležinkelių 
vaidmenį skatinant socialines, ekonomines 
ir pramonines permainas;

Or. fr

Pakeitimas 89
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant populiarinti geležinkelių 
transportą, atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su 
darniu ir išmaniu judumu, 2021-ieji turėtų 
būti paskelbti Europos geležinkelių metais. 
2021-ieji bus svarbūs metai Sąjungos 
geležinkelių transporto politikai, nes tai 
bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį 
geležinkelių dokumentų rinkinį priimtos 
taisyklės, visų pirma keleivių vežimo 
valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo 
ir visoje Sąjungoje  veikiančių geležinkelio 
įmonių išlaidų ir administracinės naštos 
mažinimo taisyklės, bus įgyvendinamos 
visoje ES. Kai kuriose valstybėse narėse 
didėja visuomenės susidomėjimas 
geležinkeliais, taip pat ir naktiniais 
traukiniais, kaip, be kita ko, rodo 
iniciatyvos „#DiscoverEU“ populiarumas. 
Be to, tarptautinis meno festivalis 
„Europalia“ kaip savo 2021 m. temą 
pasirinko geležinkelių įtaką menui ir sieks 
atkreipti dėmesį į svarbų geležinkelių 
vaidmenį skatinant socialines, ekonomines 
ir pramonines permainas,

8) siekiant populiarinti geležinkelių 
transportą, atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su 
darniu ir išmaniu judumu, 2021-ieji turėtų 
būti paskelbti Europos geležinkelių metais. 
2021-ieji bus svarbūs metai Sąjungos 
geležinkelių transporto politikai, nes tai 
bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį 
geležinkelių dokumentų rinkinį priimtos 
taisyklės, visų pirma keleivių vežimo 
valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo 
ir visoje Sąjungoje veikiančių geležinkelio 
įmonių išlaidų ir administracinės naštos 
mažinimo taisyklės, bus įgyvendinamos 
visoje ES. Kai kuriose valstybėse narėse 
didėja visuomenės susidomėjimas 
geležinkeliais, taip pat ir naktiniais 
traukiniais, kaip, be kita ko, rodo 
iniciatyvos „#DiscoverEU“ populiarumas. 
Neabejotina, kad Europos judumo 
politikoje krovinių vežimas geležinkeliais 
turi atlikti pagrindinį vaidmenį. Be to, 
tarptautinis meno festivalis „Europalia“ 
kaip savo 2021 m. temą pasirinko 
geležinkelių įtaką menui ir sieks atkreipti 
dėmesį į svarbų geležinkelių vaidmenį 
skatinant socialines, ekonomines, 
pramonines ir ekologines permainas;

Or. fr
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Pakeitimas 90
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant populiarinti geležinkelių 
transportą, atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su 
darniu ir išmaniu judumu, 2021-ieji turėtų 
būti paskelbti Europos geležinkelių metais. 
2021-ieji bus svarbūs metai Sąjungos 
geležinkelių transporto politikai, nes tai 
bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį 
geležinkelių dokumentų rinkinį priimtos 
taisyklės, visų pirma keleivių vežimo 
valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo 
ir visoje Sąjungoje  veikiančių geležinkelio 
įmonių išlaidų ir administracinės naštos 
mažinimo taisyklės, bus įgyvendinamos 
visoje ES. Kai kuriose valstybėse narėse 
didėja visuomenės susidomėjimas 
geležinkeliais, taip pat ir naktiniais 
traukiniais, kaip, be kita ko, rodo 
iniciatyvos „#DiscoverEU“ populiarumas. 
Be to, tarptautinis meno festivalis 
„Europalia“ kaip savo 2021 m. temą 
pasirinko geležinkelių įtaką menui ir sieks 
atkreipti dėmesį į svarbų geležinkelių 
vaidmenį skatinant socialines, ekonomines 
ir pramonines permainas,

(8) siekiant populiarinti geležinkelių 
transportą, atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su 
darniu ir išmaniu judumu, 2021-ieji turėtų 
būti paskelbti Europos geležinkelių metais. 
2021-ieji bus svarbūs metai Sąjungos 
geležinkelių transporto politikai, nes tai 
bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį 
geležinkelių dokumentų rinkinį priimtos 
taisyklės, visų pirma keleivių vežimo 
valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo 
ir visoje Sąjungoje veikiančių geležinkelio 
įmonių išlaidų ir administracinės naštos 
mažinimo taisyklės, bus įgyvendinamos 
visoje ES. ai kuriose valstybėse narėse 
didėja visuomenės susidomėjimas 
geležinkeliais, taip pat ir naktiniais 
traukiniais, kaip, be kita ko, rodo 
iniciatyvos „#DiscoverEU“ populiarumas. 
Be to, tarptautinis meno festivalis 
„Europalia“ kaip savo 2021 m. temą 
pasirinko geležinkelių įtaką menui ir sieks 
atkreipti dėmesį į svarbų geležinkelių 
vaidmenį skatinant socialines, ekonomines, 
pramonines ir komercines permainas;

Or. ro

Pakeitimas 91
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) pagal inovacijų pagrindų 
programą „Horizontas 2020“ įsteigta 
bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R) buvo 
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pirmoji geležinkelių sektoriuje nustatyta 
bendradarbiavimu grindžiama mokslinių 
tyrimų priemonė. Apjungusi visus 
infrastruktūros gamintojus, operatorius 
bei administratorius ir akademikus visose 
valstybėse narėse, bendroji įmonė S2R 
užtikrino ilgalaikį viso sektoriaus 
technologinių inovacijų stabilumą ir 
perspektyvas. Europos Komisija ir 
valstybės narės turi tvirtai remti 
bendrosios įmonės „Shift2Rail “ veiklos 
perėmėją pagal kitą bendrąją mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programą „Europos 
Horizontas“, kad būtų toliau daroma 
pažanga diegiant inovacijas sektoriuje, 
siekiant tokių tikslų kaip Europos 
geležinkelių tinklo pajėgumų didinimas, 
geležinkelių paslaugų kokybės ir 
patikimumo didinimas ir gerokas viso 
tinklo gyvavimo ciklo sąnaudų 
sumažinimas;

Or. es

Pakeitimas 92
Anna Deparnay-Grunenberg

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) didžioji dauguma krovinių 
transporto judėti pradeda arba baigia 
miestuose ir priemiesčiuose. Juose gyvena 
70 proc. gyventojų ir sukuriama 85 proc. 
Sąjungos BVP. Be to, priemiesčių 
keleiviai sudaro 80–90 proc. visų keleivių. 
Tai reiškia, kad miestų aglomeracijos 
reikšmingai prisideda prie bendrų 
keleivinio geležinkelių transporto veiklos 
rezultatų, tai taip pat atsispindi „Judumo 
mieste pakete“ ir „Europos mažataršio 
judumo strategijoje“.

Or. en
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Pakeitimas 93
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) Sąjunga ir valstybės narės turėtų 
skirti reikiamą finansavimą ir investuoti į 
geležinkelių infrastruktūros plėtrą, kad 
būtų sukurtos naujos darbo vietos. Be to, 
darbo vietų kūrimo perspektyva turėtų 
būti skatinama visais instituciniais 
lygmenimis, įtraukiant darbo ieškančius 
žmones ir šiame sektoriuje profesinę 
patirtį turinčius darbuotojus;

Or. en

Pakeitimas 94
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) geležinkelių sektorius yra 
strateginis sektorius, kuriam būdinga plati 
pramoninė struktūra, technologinės 
inovacijos, kuris yra modernus, todėl jį 
reikia remti taikant planą, kuris jam 
padėtų toliau daryti pažangą riedmenų 
modernizavimo, skaitmeninimo ir 
skaitmeninės transformacijos srityse;

Or. es

Pakeitimas 95
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) Norint padidinti geležinkelių 
patrauklumą, reikia, kad paslaugos būtų 
orientuotos į vartotoją, organizuojamos ir 
kuriamos taip, kad teiktų gerą vertę, būtų 
nuosekliai patikimos ir puikios kokybės. 
Šių paslaugų kainos turėtų būti 
nustatomos konkurencingai, atsižvelgiant 
į efektyvų išteklių naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 96
Anna Deparnay-Grunenberg

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b) negalima nuvertinti motyvuoto 
personalo vaidmens, kuris garantuoja 
sklandžią veiklą. Tačiau daugeliui 
geležinkelių kyla problemų pritraukiant 
naujus darbuotojus ir tai yra akivaizdus 
ženklas, kad darbo sąlygos šiame 
sektoriuje nėra suprantamos kaip 
patrauklios. Todėl patartina šią bendrą 
Europos problemą spręsti kartu su visais 
susijusiais dalyviais būsimuose 
koordinavimo susitikimuose;

Or. en

Pakeitimas 97
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b) Europos geležinkelių metais turėtų 
būti atsižvelgiama į darbuotojų poreikius 
ir būti skatinamos tarpinstitucinės 
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diskusijos apie jų socialines sąlygas ir 
teises;

Or. en

Pakeitimas 98
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) ši transformacija turi apimti 
miesto transportą, nes šioje srityje 
pradedama priimti pažangius sprendimus, 
pvz., išmaniųjų miestų projektuose;

Or. es

Pakeitimas 99
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021-ieji skelbiami Europos geležinkelių 
metais (toliau – Europos metai).

2021-ieji skelbiami Europos geležinkelių ir 
viešojo transporto metais (toliau – Europos 
metai).

Or. en

Pakeitimas 100
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos metų tikslas – skatinti ir remti 
Sąjungos, valstybių narių, regioninės ir 

Europos metų tikslas – skatinti ir remti 
Sąjungos, valstybių narių, regioninės ir 
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vietos valdžios institucijų bei kitų 
organizacijų pastangas didinti keleivių ir 
krovinių vežimo geležinkeliais srautus. 
Visų pirma, Europos metais turi būti:

vietos valdžios institucijų bei kitų 
organizacijų pastangas didinti keleivių ir 
krovinių vežimo geležinkeliais srautus ir 
reikalauti, kad valstybės narės įvykdytų 
savo ES lygmens įsipareigojimus suteikti 
lemiamą postūmį geležinkelių transportui. 
Visų pirma, Europos metais turi būti:

Or. es

Pakeitimas 101
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, novatoriška ir saugi 
transporto rūšis, pirmiausia pabrėžiant tai, 
kad geležinkeliai gali padėti pasiekti 
proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją 
visuomenę ir ypač jaunimą;

a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, novatoriška ir saugi 
transporto rūšis, pabrėžiant teigiamą 
geležinkelių vaidmenį, kai jie gali būti:

- veiksmingo ir tvaraus Europos logistikos 
tinklo, galinčio garantuoti būtiniausias 
paslaugas, pagrindu net netikėtos krizės 
metu;
- tinklu, galinčiu palaikyti ir skatinti 
Europos turizmą, patvirtinant, kad 
Europa yra pirmoji pasaulinė turizmo 
srautų paskirties šalis;

Or. en

Pakeitimas 102
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, novatoriška ir saugi 
transporto rūšis, pirmiausia pabrėžiant tai, 
kad geležinkeliai gali padėti pasiekti 
proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją 
visuomenę ir ypač jaunimą;

a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, novatoriška, atspari ir 
saugi transporto rūšis, pirmiausia 
pabrėžiant tai, kad geležinkeliai yra 
struktūrinis elementas siekiant sudaryti 
palankiais sąlygas socialinei ir 
ekonominei veiklai teritorijose, jis yra 
ypač svarbus kaimo vietovėms ir 
vietovėms, kuriose gyvena mažai žmonių, 
taip pat jų vaidmenį norint pasiekti 
proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją 
visuomenę ir ypač jaunimą;

Or. es

Pakeitimas 103
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, novatoriška ir saugi 
transporto rūšis, pirmiausia pabrėžiant tai, 
kad geležinkeliai gali padėti pasiekti 
proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją 
visuomenę ir ypač jaunimą;

a) populiarinamas geležinkelių ir 
viešasis transportas – darni, novatoriška ir 
saugi transporto rūšis, pirmiausia 
pabrėžiant tai, kad geležinkeliai gali padėti 
pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją 
visuomenę, ypač jaunimą ir taip pat 
sukuriant lengvai suprantamą ir 
nuosekliai įgyvendinamą keleivių teisių 
sistemą;

Or. en

Pakeitimas 104
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, novatoriška ir saugi 
transporto rūšis, pirmiausia pabrėžiant tai, 
kad geležinkeliai gali padėti pasiekti 
proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją 
visuomenę ir ypač jaunimą;

a) populiarinamas geležinkelių 
transportas, įskaitant miesto ir priemiesčio 
geležinkelius, – darni, novatoriška ir saugi 
transporto rūšis, pirmiausia pabrėžiant tai, 
kad geležinkeliai ir viešasis transportas 
gali padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo 
iki 2050 m. užtikrinti Sąjungos poveikio 
klimatui neutralumą, ir orientuojantis į 
plačiąją visuomenę ir ypač jaunimą;

Or. en

Pakeitimas 105
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, novatoriška ir saugi 
transporto rūšis, pirmiausia pabrėžiant tai, 
kad geležinkeliai gali padėti pasiekti 
proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją 
visuomenę ir ypač jaunimą;

(a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, novatoriška ir saugi 
transporto rūšis, pirmiausia pabrėžiant tai, 
kad geležinkeliai gali padėti pasiekti 
proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją 
visuomenę, ypač jaunimą ir žmones su 
negalia;

Or. ro

Pakeitimas 106
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, novatoriška ir saugi 
transporto rūšis, pirmiausia pabrėžiant tai, 
kad geležinkeliai gali padėti pasiekti 

a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, įvairiarūšė, 
novatoriška ir saugi transporto rūšis, 
pirmiausia pabrėžiant tai, kad geležinkeliai 
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proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją 
visuomenę ir ypač jaunimą;

gali padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo 
iki 2040 m. užtikrinti Sąjungos poveikio 
klimatui neutralumą, ir orientuojantis į 
plačiąją visuomenę ir ypač jaunimą;

Or. it

Pakeitimas 107
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, novatoriška ir saugi 
transporto rūšis, pirmiausia pabrėžiant tai, 
kad geležinkeliai gali padėti pasiekti 
proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją 
visuomenę ir ypač jaunimą;

a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, novatoriška, saugi ir 
ekonomiška transporto rūšis, pirmiausia 
pabrėžiant tai, kad geležinkeliai gali padėti 
pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją 
visuomenę ir ypač jaunimą;

Or. fr

Pakeitimas 108
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) stiprinamas geležinkelių, kaip 
esminio elemento siekiant suteikti postūmį 
kolektyviniam prekių ir keleivių vežimui, 
įvairiarūšiškumui ir logistikos platformų 
sujungimui, vaidmuo būsimoje ES 
tvaraus ir išmanaus judumo strategijoje;

Or. es

Pakeitimas 109
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Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) dėti daugiau pastangų, kad iki 
2030 m. būtų pastatyti 9 pagrindinio 
tinklo koridoriai, kurie būtų modernaus 
didelio našumo Europos geležinkelių 
tinklo pagrindas;

Or. de

Pakeitimas 110
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) daug dėmesio skiriama europiniam 
tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, t. y. 
gebėjimui suartinti piliečius, suteikti jiems 
galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę, 
skatinti sanglaudą ir prisidėti prie Sąjungos 
vidaus rinkos integracijos;

b) daug dėmesio skiriama europiniam 
tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, 
įskaitant sąveiką su kitomis transporto 
priemonėmis, tokiomis kaip oro 
transportas (oro uostai), ir jos pridėtinę 
vertę, susijusią su tolimų maršrutų, 
periferinių regionų, teritorijų ir salų 
jungtimis, t. y. gebėjimui suartinti 
piliečius, suteikti jiems galimybę pažinti 
visą Sąjungos įvairovę, skatinti sanglaudą 
ir prisidėti prie Sąjungos vidaus rinkos 
integracijos;

Or. en

Pakeitimas 111
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(b) daug dėmesio skiriama europiniam 
tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, t. y. 
gebėjimui suartinti piliečius, suteikti jiems 
galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę, 
skatinti sanglaudą ir prisidėti prie Sąjungos 
vidaus rinkos integracijos;

b) daug dėmesio skiriama europiniam 
tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, t. y. 
gebėjimui suartinti piliečius, suteikti jiems 
galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę, 
skatinti socialinę bei ekonominę ir 
teritorinę sanglaudą ir prisidėti prie 
Sąjungos vidaus rinkos integracijos, 
ypatingą dėmesį skiriant periferiniams 
regionams ir užtikrinant jų 
sujungiamumą;

Or. es

Pakeitimas 112
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) daug dėmesio skiriama europiniam 
tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, t. y. 
gebėjimui suartinti piliečius, suteikti jiems 
galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę, 
skatinti sanglaudą ir prisidėti prie Sąjungos 
vidaus rinkos integracijos;

b) daug dėmesio skiriama europiniam 
tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, t. y. 
gebėjimui suartinti piliečius, suteikti jiems 
galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę, 
skatinti sanglaudą ir prisidėti prie Sąjungos 
vidaus rinkos integracijos, tuo tarpu 
vykdant tarpvalstybinius projektus, kurie 
yra būtini įgyvendinant TEN-T pagrindinį 
tinklą;

Or. en

Pakeitimas 113
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) daug dėmesio skiriama europiniam 
tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, t. y. 
gebėjimui suartinti piliečius, suteikti jiems 

b) daug dėmesio skiriama europiniam 
tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui ir jo 
labai svarbiam vaidmeniui tvaraus 
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galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę, 
skatinti sanglaudą ir prisidėti prie Sąjungos 
vidaus rinkos integracijos;

turizmo srityje, t. y. gebėjimui suartinti 
piliečius, suteikti jiems galimybę pažinti 
visą Sąjungos įvairovę, skatinti sanglaudą 
ir prisidėti prie Sąjungos vidaus rinkos 
integracijos;

Or. en

Pakeitimas 114
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) daug dėmesio skiriama 
europiniam tarpvalstybiniam geležinkelių 
aspektui, t. y. gebėjimui suartinti piliečius, 
suteikti jiems galimybę pažinti visą 
Sąjungos įvairovę, skatinti sanglaudą ir 
prisidėti prie Sąjungos vidaus rinkos 
integracijos;

b) pabrėžiama, kad reikalingos 
veiksmingos ir tvarios visiems prieinamos 
europinės tarpvalstybinio viešojo 
transporto paslaugos, leidžiančios 
piliečiams naudotis kokybišku mobilumu 
už prieinamą kainą, ir toliau skatinama 
Sąjungos sanglauda ir integracija;

Or. en

Pakeitimas 115
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pabrėžiama, kad traukiniai, 
geležinkelio stotys ir geležinkelių 
infrastruktūra yra Europos kultūros 
paveldo dalis, kuri nusipelno būti 
skatinama ir švenčiama. Kad lygiai taip 
geležinkelio darbuotojų profesinės 
sąjungos, jų kovos ir įsipareigojimai dėl 
didesnių darbo teisių, socialinės apsaugos 
draudimo, laisvalaikio labai prisidėjo prie 
dabartinių Europos socialinių, darbo ir 
gerovės standartų;
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Or. en

Pakeitimas 116
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) pabrėžiama, kad geležinkeliai 
turėtų būti laikomi ne tik atskiru vidutinio 
ir ilgo atstumo transportu, bet ir jungiami 
su viešuoju transportu ar kitų vežėjų 
paslaugomis, sukuriant integruotą 
paslaugą – „vežimą nuo durų iki durų“, 
tai yra pagrindinė sąlyga, jei norima, kad 
geležinkeliai iš tikrųjų galėtų konkuruoti 
su automobiliais ar sunkvežimiais;

Or. de

Pakeitimas 117
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatinama galutinai įgyvendinti 
TEN-T projektus pašalinant kliūtis, visų 
pirma pasienio zonose, ir taip pasiekti, 
kad transportas būtų sąveikesnis ir 
pasiūlytų visapusiškų asmenims ir 
prekėms skirtų sprendimų;

Or. es

Pakeitimas 118
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su regionų vystymusi, pramonės 
konkurencingumu, ekologiniu turizmu, 
inovacijomis, užimtumu, švietimu, jaunimu 
bei kultūra ir prieinamumo neįgaliesiems 
gerinimu;

c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su regionų vystymusi, pramonės 
konkurencingumu, ekologiniu turizmu, 
inovacijomis, užimtumu, švietimu, jaunimu 
bei kultūra ir prieinamumo neįgaliesiems 
gerinimu; pabrėžiamas krovinių vežimo 
geležinkeliais potencialas toliau mažinti 
transporto priklausomybę nuo iškastinio 
kuro ir būtinybė naudoti ilgesnius 
traukinius bei pritaikytą infrastruktūrą, 
visų pirma ilgesnius peronus; 
atkreipiamas dėmesys į geležinkelių 
transporto privalumus vežant ypatingus 
krovinius, pvz., pavojingus krovinius, 
gyvūnus ar vaistus;

Or. fr

Pakeitimas 119
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su regionų vystymusi, pramonės 
konkurencingumu, ekologiniu turizmu, 
inovacijomis, užimtumu, švietimu, jaunimu 
bei kultūra ir prieinamumo neįgaliesiems 
gerinimu;

c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su regionų ir vietiniu vystymusi, 
pramonės konkurencingumu, ekologiniu 
turizmu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, užimtumu, švietimu, jaunimu 
bei kultūra ir prieinamumo neįgaliesiems ir 
riboto judumo asmenims bei vyresnio 
amžiaus žmonėms gerinimu;

Or. es

Pakeitimas 120
Marco Campomenosi
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su regionų vystymusi, pramonės 
konkurencingumu, ekologiniu turizmu, 
inovacijomis, užimtumu, švietimu, jaunimu 
bei kultūra ir prieinamumo neįgaliesiems 
gerinimu;

c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su regionų vystymusi, pramonės 
konkurencingumu, ekologiniu turizmu, 
inovacijomis, užimtumu, švietimu, jaunimu 
bei kultūra, prieinamumo neįgaliesiems ir 
vyresnio amžiaus asmenims gerinimu, 
kartu gerinant judumą didesniam 
priemiesčių keleivių skaičiui;

Or. en

Pakeitimas 121
Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su regionų vystymusi, pramonės 
konkurencingumu, ekologiniu turizmu, 
inovacijomis, užimtumu, švietimu, jaunimu 
bei kultūra ir prieinamumo neįgaliesiems 
gerinimu;

c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su kasdieniu judumu, vietos ir 
regionų vystymusi, pramonės 
konkurencingumu, ekologiniu turizmu, 
inovacijomis, užimtumu, švietimu, jaunimu 
bei kultūra ir prieinamumo neįgaliesiems 
gerinimu;

Or. fr

Pakeitimas 122
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su regionų vystymusi, pramonės 
konkurencingumu, ekologiniu turizmu, 
inovacijomis, užimtumu, švietimu, jaunimu 
bei kultūra ir prieinamumo neįgaliesiems 
gerinimu;

c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su regionų vystymusi, pramonės 
konkurencingumu, ekologiniu turizmu, 
inovacijomis, socialiu ir tvariu užimtumu, 
švietimu, jaunimu bei kultūra ir 
prieinamumo neįgaliesiems gerinimu;

Or. en

Pakeitimas 123
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su regionų vystymusi, pramonės 
konkurencingumu, ekologiniu turizmu, 
inovacijomis, užimtumu, švietimu, jaunimu 
bei kultūra ir prieinamumo neįgaliesiems 
gerinimu;

(c) didinamas geležinkelių sektoriaus 
indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę, 
prekybą ir visuomenę, visų pirma plėtojant 
aspektus, susijusius su regionų vystymusi, 
pramonės konkurencingumu, ekologiniu 
turizmu, inovacijomis, užimtumu, 
švietimu, jaunimu bei kultūra ir 
prieinamumo neįgaliesiems gerinimu;

Or. ro

Pakeitimas 124
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) dėti daugiau pastangų, kad 
Europoje būtų sukurta moderni, 
konkurencinga geležinkelių sistema, 
kurios našumas augtų derinant, viena 
vertus, didesnį automatizavimą ir 
skaitmeninimą ir, kita vertus, šiuolaikinę 
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lengvųjų konstrukcijų statybą dideliu 
kiekiu, siekiant smarkiai padidinti 
geležinkelių sistemos konkurencingumą 
kelių ir oro transporto atžvilgiu;

Or. de

Pakeitimas 125
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) didinti geležinkelių kaip transporto 
rūšies naudojimą skelbiant atvirą, 
skaidrią ir tikralaikę informaciją apie 
kainas ir tvarkaraščius, kad geležinkelių 
keleiviai turėtų tokią pat galimybę gauti ir 
palyginti nepriklausomų trečiųjų šalių 
paslaugų teikėjų informaciją su 
geležinkelių, kurią jau daugelį metų turi 
oro transportu vykstantys keleiviai;

Or. de

Pakeitimas 126
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cc) tobulinti geležinkelius panaikinant 
biurokratines kliūtis, simboliškai 
pakeičiant kalbų reikalavimus traukinių 
mašinistams Europos geležinkelių metais, 
siekiant iki 2022 m. įtvirtinti anglų kalbą 
kaip visuotinę kalbą, kuri jau vartojama 
oro transporte;

Or. de
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Pakeitimas 127
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cd) stiprinti geležinkelius gerinant 
tarpvalstybinį infrastruktūros operatorių 
bendradarbiavimą, kad būtų galima 
plačiai naudoti sezoninius, 
tarpvalstybinius užsakomuosius 
traukinius pagal kelionių oro transportu 
pavyzdį, siekiant skatinti tvarų, 
konkurencijos principu grindžiamą 
turizmą;

Or. de

Pakeitimas 128
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) prisidedama prie geležinkelių, kurie 
yra svarbus Sąjungos ir kaimyninių šalių, 
visų pirma Vakarų Balkanų šalių, santykių 
elementas, populiarinimo, atsižvelgiant į 
šalių partnerių interesus bei poreikius ir 
Sąjungos patirtį geležinkelių transporto 
srityje.

d) prisidedama prie geležinkelių, kurie 
yra svarbus Sąjungos ir jos kaimynių 
santykių elementas, populiarinimo, 
atsižvelgiant į šalių partnerių, pavyzdžiui 
Vakarų Balkanų šalių, Norvegijos, 
Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos, 
interesus bei poreikius ir Sąjungos patirtį 
geležinkelių transporto srityje;

Or. en

Pakeitimas 129
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) gerinti pagrindines sąlygas, kad 
būtų užtikrinta sąžininga ir skaidri visų 
suinteresuotųjų subjektų konkurencija. 
Skaidri konkurencija tomis pačiomis 
sąlygomis yra pagrindinė sąlyga siekiant 
padidinti šios transporto rūšies 
patrauklumą tiek krovinių, tiek keleivių 
vežimo sektoriuose ir kartu sumažinti 
viešojo sektoriaus išlaidas;

Or. de

Pakeitimas 130
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) propaguojamas esminis 
skaitmeninimo ir didelių duomenų 
rinkinių vaidmuo gerinant transeuropinio 
geležinkelių transporto tinklo veikimą ir 
ES logistikos vertės grandinėje, siekiant, 
kad krovinių ir eismo srautai būtų 
organizuojami ir valdomi veiksmingiau, 
ypač tarpvalstybinėse atkarpose;

Or. es

Pakeitimas 131
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) prisidedama skatinant geležinkelių 
sektorių, kuris yra socialinės ir 
ekonominės įtraukties pagrindas, 
skatinant darbo vietų kūrimą geležinkelių 
srityje ir skatinant viešąsias investicijas į 
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šį sektorių, siekiant pagerinti paslaugų 
kokybę;

Or. en

Pakeitimas 132
Dorien Rookmaker

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) parengtas konsoliduotas planas, 
siekiant keleiviams sukurti greitųjų 
geležinkelių jungtis tarp visų didžiųjų ES 
miestų, o svarbiausios jungtys būtų 
sukurtos jau 2040 m.

Or. nl

Pakeitimas 133
Anna Deparnay-Grunenberg

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) stiprinamas geležinkelių 
transportas aglomeracijose ir 
priemiesčiuose, siekiant skatinti erdvę 
taupantį, klimatui ir žmonėms draugišką 
ištisinį susisiekimą;

Or. en

Pakeitimas 134
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pabrėžiama, kad Sąjunga yra 
pasaulinis pramonės konkurencingumo 
centras, pasižymintis puikiais inovacijų ir 
eksporto pavyzdžiais;

Or. fr

Pakeitimas 135
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skatinami ir remiami investicijų į 
pramonės sektoriui skirtą geležinkelių 
infrastruktūrą ir MTP planai;

Or. es

Pakeitimas 136
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) skatinamos visos Sąjungos, 
įskaitant vartotojus, profesines sąjungas, 
darbuotojus ir valdžios institucijas, 
diskusijos apie naujus iššūkius ir pavojus, 
atsiradusius dėl geležinkelių Europoje 
liberalizavimo; siekiant skatinti 
alternatyvų visos Europos geležinkelių 
viešosios politikos diskursą, kuris apimtų 
socialiai atsakingo judumo politikos, 
susijusios su socialinėmis teisėmis, darbo 
sąlygomis, naujomis užimtumo formomis, 
įskaitant subrangovus, ir užsakomųjų 
paslaugų kūrimą, išlaikant aukštą 
tradicinių sektoriaus darbuotojų darbo 
sąlygų kokybę;
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Or. en

Pakeitimas 137
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) primenama, kad būtina daryti 
pažangą atveriant geležinkelių rinką 
konkurencijai veiksmingai atsiejant 
infrastruktūros valdytojus ir operatorius 
ir palengvinant dalijimąsi duomenimis su 
naujais rinkos dalyviais ir trečiųjų šalių 
tiekėjais;

Or. fr

Pakeitimas 138
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) platinama aiški informacija apie 
geležinkelių keleivių teises;

Or. es

Pakeitimas 139
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) veda į apmąstymus, kuriuose 
dalyvauja daugiausiai dalyvių, įskaitant 
Sąjungos piliečius, apie ilgalaikio judumo 
politiką ir skatina pergalvoti mūsų 
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keliavimo būdus; abejojama dėl politinio 
investicijų į įvairias transporto rūšis 
pasirinkimo, įskaitant tas, kurios daro 
didesnį poveikį aplinkai ar menkai 
prisideda prie socialinės praktikos; 
abejoja investicijomis į naują transporto 
infrastruktūrą, pavyzdžiui, oro uostus, ir 
konkurencija, kurią tai gali sukelti 
geležinkelių sektoriuje; tiria greitaeigių 
traukinių svarbą vykdant viešąsias 
investicijas ir nebūtinus bei išlaidžius 
infrastruktūros projektus;

Or. en

Pakeitimas 140
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) stiprinamas valstybių narių 
bendradarbiavimas siekiant sukurti 
bendrą Europos bilietų pardavimo 
sistemą, kuri leistų ES oficialiosiomis 
kalbomis suteikti visą informaciją apie 
įvairių rūšių bilietus kiekvienoje 
valstybėje narėje, apie prieinamumo 
galimybes traukinių stotyse, taip pat 
įvairius pirkimo ir mokėjimo būdus, kad 
būtų galima lengviau pasinaudoti 
geležinkelių paslaugomis visoje ES;

Or. es

Pakeitimas 141
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) ugdoma Europos kolektyvinė 
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sąmonė apie geležinkelius, visų pirma jų 
kultūrinius ir istorinius aspektus; 
pabrėžiama jų svarbi vieta pastarųjų 
dviejų šimtmečių meninėje kūryboje; 
primenamas geležinkelių vaidmuo – 
pradedant pramoninėmis revoliucijomis ir 
baigiant 21-ojo amžiaus pažangiausiomis 
technologijomis – kuriant Europos 
gerovę;

Or. fr

Pakeitimas 142
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžioji dalis ES lėšų, kurios bus 
panaudotos vykdant atstatymo darbus po 
COVID-19, turėtų būti panaudota 
struktūrinei ir skaitmeninei Europos 
geležinkelių infrastruktūrai (5G, ERTMS) 
dideliu mastu plėsti ir tobulinti, kad 
trumpuoju laikotarpiu būtų kuriamos 
darbo vietos vykdant infrastruktūros 
statybos darbus ir padėtas pagrindas 
pajėgiam ir vienodam Europos 
geležinkelių tinklui.

Or. de

Pakeitimas 143
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
pabrėžia miesto geležinkelių ir viešojo 
transporto, užtikrinančių keliautojams 
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tvarų pasirinkimą visos kelionės metu ir 
kasdienius tvaraus susisiekimo 
sprendimus priemiesčių keleiviams, 
svarbą.

Or. en

Pakeitimas 144
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priemonės, kurių reikia imtis 
siekiant 2 straipsnyje išdėstytų tikslų, 
apima toliau nurodytą Sąjungos, 
nacionalinio, regiono ar vietos lygmens 
veiklą, susijusią su Europos metų tikslais:

1. Priemonės, kurių reikia imtis 
siekiant 2 straipsnyje išdėstytų tikslų, 
apima toliau nurodytą Sąjungos, 
nacionalinio, regiono ar vietos lygmens 
veiklą ir įtraukia visas suinteresuotąsias 
šalis, įskaitant sąjungų atstovus ir 
pilietinę visuomenę, susijusią su Europos 
metų tikslais:

Or. en

Pakeitimas 145
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) iniciatyvos ir renginiai, įskaitant 
renginius valstybėse narėse, kuriais 
įvairiais kanalais ir priemonėmis 
skatinamos diskusijos, didinamas 
informuotumas ir sudaromos palankios 
sąlygos piliečiams, įmonėms ir valdžios 
institucijoms įsipareigoti paskatinti daugiau 
žmonių keliauti ir daugiau prekių vežti 
geležinkeliais, taip kovojant su klimato 
kaita;

a) iniciatyvos ir renginiai (įskaitant 
renginius valstybėse narėse ir jų stotyse, 
kurios Geležinkelių metais yra 
tinkamiausios socialinės ir kultūrinės, 
įvairių paslaugų teikimo, komercinės ir 
centrinio administravimo erdvės), kuriais 
įvairiais kanalais ir priemonėmis 
skatinamos diskusijos, didinamas 
informuotumas ir sudaromos palankios 
sąlygos piliečiams, įmonėms ir valdžios 
institucijoms įsipareigoti paskatinti daugiau 
žmonių keliauti ir daugiau prekių vežti 
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geležinkeliais, taip kovojant su klimato 
kaita

Or. fr

Pakeitimas 146
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) iniciatyvos ir renginiai, įskaitant 
renginius valstybėse narėse, kuriais 
įvairiais kanalais ir priemonėmis 
skatinamos diskusijos, didinamas 
informuotumas ir sudaromos palankios 
sąlygos piliečiams, įmonėms ir valdžios 
institucijoms įsipareigoti paskatinti daugiau 
žmonių keliauti ir daugiau prekių vežti 
geležinkeliais, taip kovojant su klimato 
kaita;

a) iniciatyvos ir renginiai, įskaitant 
renginius valstybėse narėse, 
kuriais reikalaujama, kad valstybės narės 
vykdytų savo įsipareigojimus, įvairiais 
kanalais ir priemonėmis skatinamos 
diskusijos, didinamas informuotumas ir 
sudaromos palankios sąlygos piliečiams, 
įmonėms, klasteriams, universitetams, 
technologijų centrams ir valdžios 
institucijoms įsipareigoti paskatinti daugiau 
žmonių keliauti ir daugiau prekių vežti 
geležinkeliais, taip kovojant su klimato 
kaita;

Or. es

Pakeitimas 147
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) iniciatyvos ir renginiai, įskaitant 
renginius valstybėse narėse, kuriais 
įvairiais kanalais ir priemonėmis 
skatinamos diskusijos, didinamas 
informuotumas ir sudaromos palankios 
sąlygos piliečiams, įmonėms ir valdžios 
institucijoms įsipareigoti paskatinti daugiau 
žmonių keliauti ir daugiau prekių vežti 
geležinkeliais, taip kovojant su klimato 

a) iniciatyvos ir renginiai, įskaitant 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens 
renginius valstybėse narėse, kuriais 
įvairiais kanalais ir priemonėmis 
skatinamos diskusijos, didinamas 
informuotumas ir sudaromos palankios 
sąlygos piliečiams, įmonėms ir valdžios 
institucijoms įsipareigoti paskatinti daugiau 
žmonių keliauti ir daugiau prekių vežti 
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kaita; geležinkeliais, taip kovojant su klimato 
kaita;

Or. es

Pakeitimas 148
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) iniciatyvos ir renginiai, įskaitant 
renginius valstybėse narėse, kuriais 
įvairiais kanalais ir priemonėmis 
skatinamos diskusijos, didinamas 
informuotumas ir sudaromos palankios 
sąlygos piliečiams, įmonėms ir valdžios 
institucijoms įsipareigoti paskatinti daugiau 
žmonių keliauti ir daugiau prekių vežti 
geležinkeliais, taip kovojant su klimato 
kaita;

a) iniciatyvos ir renginiai, įskaitant 
renginius valstybėse narėse, kuriais 
įvairiais kanalais ir priemonėmis 
skatinamos diskusijos, kuriamas pozityvus 
įvaizdis, didinamas informuotumas ir 
sudaromos palankios sąlygos piliečiams, 
įmonėms ir valdžios institucijoms 
įsipareigoti paskatinti daugiau žmonių 
keliauti ir daugiau prekių vežti 
geležinkeliais, taip kovojant su klimato 
kaita;

Or. en

Pakeitimas 149
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) stiprinamos keleivių teisės ir 
didinamas jų informuotumas, kad 
geležinkelis taptų patrauklesnis tiek 
kasdienėms trumpoms kelionėms, tiek ir 
tolimoms bei tarpvalstybinėms kelionėms;

Or. en

Pakeitimas 150
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Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) skatinama visuotinė prieigą, kaip 
nustatyta 26 protokole dėl VSP ir jo 
nuorodose į VESP, užtikrinant tinkamą 
prieigą visiems vartotojams visoje 
teritorijoje („teritorinis prieinamumas“) ir 
atsižvelgiant į visas prieigos sąlygas 
(laukimo laikas, prieigos taškų tankis), 
infrastruktūra ir kt.);

Or. en

Pakeitimas 151
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) propaguojamos ir skatinamos 
technologinės inovacijos, kad būtų galima 
paremti geležinkelio įmones įgyvendinant 
skaitmeninius įvairiarūšio transporto 
bilietus, gerinant skirtingų transporto 
rūšių konkurencingumą ir tuo pačiu 
skatinant bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 152
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) informavimas, parodos, taip pat 
įkvepiančios, šviečiamosios ir 

b) informavimas, parodos, taip pat 
įkvepiančios, šviečiamosios ir 
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informacinės kampanijos, kuriais siekiama 
skatinti keleivių, vartotojų ir įmonių 
elgsenos pokyčius ir aktyvų plačiosios 
visuomenės dalyvavimą siekiant darnesnio 
transporto tikslų;

informacinės kampanijos, parodomieji 
informaciniai traukiniai, kuriais siekiama 
skatinti keleivių, vartotojų ir įmonių 
elgsenos pokyčius ir aktyvų plačiosios 
visuomenės dalyvavimą siekiant darnesnio 
transporto tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 153
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) didelio geležinkelių potencialo 
panaudojimas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje, ypač kalbant apie 
vandeniliu varomus traukinius, 
autonominius traukinius, riedmenų 
veiksmingumo gerinimą ir infrastruktūros 
tvarumą;

Or. fr

Pakeitimas 154
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nacionalinių, regioninės ir vietos 
valdžios institucijų, pilietinės visuomenės, 
įmonių ir mokyklų dalijimasis patirtimi ir 
gerosios praktikos pavyzdžiais, susijusiais 
su geležinkelių naudojimo skatinimu ir 
elgsenos pokyčių diegimu visais 
lygmenimis;

c) nacionalinių, regioninės ir vietos 
valdžios institucijų, pilietinės visuomenės, 
įmonių, profesinių sąjungų ir mokyklų 
dalijimasis patirtimi ir gerosios praktikos 
pavyzdžiais, susijusiais su geležinkelių ir 
viešojo transporto naudojimo skatinimu ir 
elgsenos pokyčių diegimu visais 
lygmenimis;



PE654.016v01-00 68/83 AM\1208947LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 155
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) informuotumo apie geležinkelius, 
kaip tinkamesnį aplinkosaugos požiūriu, 
nežalingą aplinkai keliavimo būdą, 
sudarantį galimybę keliauti įvairių rūšių 
transportu, patogiai leidžiantį kelionės 
metu derinti tvarias transporto rūšis, kaip 
antai kelionę dviračiais, skatinimas ir 
rėmimas;

Or. en

Pakeitimas 156
Marco Campomenosi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tyrimų vykdymas ir inovacijų 
veikla, taip pat jų rezultatų sklaida Europos 
arba nacionaliniu mastu ir

d) tyrimų vykdymas ir inovacijų 
veikla, taip pat jų rezultatų sklaida 
Europos, nacionaliniu ir regioniniu 
mastu; ir

Or. en

Pakeitimas 157
Andrey Novakov, Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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da) svarbiausių projektų ir priemonių, 
padedančių pasiekti ilgalaikius tikslus, 
nustatymą ir skatinimą įvairiais 
lygmenimis, pvz., bendrus Europos 
veiksmus skatinant investicijas į 
geležinkelių greitkelius, terminalus ir 
riedmenis, kaip optimizuotą perėjimo prie 
kitų transporto rūšių variantą, kuriuo 
būtų prisidedama prie krovininio 
transporto priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo ir pažangaus bei tvaraus 
judumo plėtojimo;

Or. en

Pakeitimas 158
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) atlikti įvairių rūšių valstybės 
pagalbos geležinkelių įmonėms po 
COVID-19 tyrimą, siekiant nustatyti 
galimą konkurencijos tarp įvairių rinkos 
dalyvių iškraipymą;

Or. de

Pakeitimas 159
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) atlikti tyrimą, į kurį būtų įtrauktos 
visos Sąjungos geležinkelių įmonės ir 
kuriame būtų apibrėžta 10 didžiausių 
kliūčių laisvai ir skaidriai konkurencijai 
Europos geležinkelių metais, kurias 
Europos Komisija šalins iki 2022 m. 
pabaigos;
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Or. de

Pakeitimas 160
Dorien Rookmaker

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Komisijos ir Tarybos aukščiausiojo 
lygio susitikimo organizavimas siekiant 
priimti sprendimą dėl konsoliduoto plano 
ir greitųjų traukinių jungčių tarp visų 
didžiųjų ES miestų kūrimo ir statybos 
planavimo.

Or. nl

Pakeitimas 161
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) skatinti nepakankamai naudojamų 
ir (arba) apleistų geležinkelio maršrutų 
tyrimą, siekiant įvertinti, ar juos būtų 
galima modernizuoti ir renovuoti.

Or. it

Pakeitimas 162
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) renginių ir partnerysčių priede 
nurodytos veiklos, partnerysčių ir 
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renginių įgyvendinimas;

Or. fr

Pakeitimas 163
Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija nustato geležinkelių 
sujungiamumo indeksą, kad būtų galima 
nustatyti pasiūlos nuoseklumą, kokybę ir 
įvairovę bei įvairiarūšio transporto 
galimybes bendroje Europos geležinkelių 
erdvėje, siekiant nustatyti vietoves, 
kuriose ypač reikalingos investicijos į 
geležinkelių infrastruktūrą. Komisija 
informuoja Parlamentą ir Tarybą apie 
savo planus ne vėliau kaip iki 2022 m. 
kovo mėn.

Or. fr

Pakeitimas 164
Johan Danielsson, Jörgen Warborn, Alviina Alametsä

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija rems geležinkelių plėtrą 
kaip tvarią Sąjungos judumo politikos 
dalį, atnaujindama pastangas baigti kurti 
Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemą (ERTMS) tiek riedmenų, tiek 
infrastruktūros atžvilgiu, ir sumažinti 
triukšmą, kartu užtikrindama vidaus 
rinkos veikimą ir palaikydama arba 
gerindama aukštą saugos lygį; 

Or. en
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Pakeitimas 165
Anna Deparnay-Grunenberg

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. gerosios patirties pavyzdžių 
rinkinys, skirtas skatinti keleivinį 
geležinkelių transportą ir krovininį 
geležinkelių transportą, ypatingą dėmesį 
skiriant tinklo optimizavimui, paslaugoms 
pagal integruotą tvarkaraščių schemą, 
regioninės infrastruktūros plėtrai ir 
krovininio transporto skatinimui toliau 
nuo pagrindinių koridorių;

Or. en

Pakeitimas 166
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. skatina ir propaguoja iniciatyvas 
viešajame ir privačiajame sektoriuose, 
siekiant skatinti ir palengvinti geresnius 
verslo kelionių modelius ir keliones 
geležinkeliu;

Or. en

Pakeitimas 167
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. iniciatyvos supaprastinti bilietų 
pardavimo sistemas ir vežimo taisykles;

Or. en

Pakeitimas 168
Anna Deparnay-Grunenberg

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. iniciatyvos supaprastinti ir 
suderinti bilietų pardavimo sistemas;

Or. en

Pakeitimas 169
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. propaguoti geležinkelininko 
profesijos patrauklumą, skatinti vienodą 
užmokestį toje pačioje darbo vietoje, 
darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą, 
karjeros perspektyvas, apsaugą nuo 
piktnaudžiavimo ir sąžiningas tarnybos 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 170
Anna Deparnay-Grunenberg

Pasiūlymas dėl sprendimo
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3 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. iniciatyvos stiprinti tiekėjų linijas 
siekiant pagerinti ištisinį judumą;

Or. en

Pakeitimas 171
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. bendradarbiavimas su Europos 
geležinkelių muziejais ir vykdomais 
kultūros renginiais, tokiais kaip kino 
festivaliai ir meno parodos;

Or. en

Pakeitimas 172
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. kampanijas, kuriomis būtų 
siekiama atkurti piliečių pasitikėjimą 
naudojimusi viešuoju keleiviniu 
geležinkelių transportu;

Or. en

Pakeitimas 173
Isabel García Muñoz
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos institucijos ir įstaigos, taip 
pat valstybės narės atitinkamai Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis gali naudoti 
nuorodą į Europos metus ir jų logotipą, 
populiarindamos 1 dalyje nurodytą veiklą.

2. Sąjungos institucijos ir įstaigos, taip 
pat valstybės narės, atitinkamai Sąjungos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, 
gali naudoti nuorodą į Europos metus ir jų 
logotipą, populiarindamos 1 dalyje 
nurodytą veiklą.

Or. es

Pakeitimas 174
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. šio sprendimo 2 straipsnyje 
nustatytiems ir 3 straipsnio 1 dalyje 
išvardytų priemonių tikslams skatinti gali 
būti naudojamos visos Sąjungos kalbos, 
taip pat tos, kurios yra oficialios valstybių 
narių regionų, bet ne Sąjungos, kalbos;

Or. en

Pakeitimas 175
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą nacionaliniu lygmeniu yra 
atsakingos valstybės narės. Tuo tikslu 
valstybės narės paskiria nacionalinius 
koordinatorius. Nacionaliniai 
koordinatoriai užtikrina atitinkamos 

Už dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą nacionaliniu lygmeniu yra 
atsakingos valstybės narės. Tuo tikslu 
valstybės narės paskiria nacionalinius 
koordinatorius. Nacionaliniai 
koordinatoriai užtikrina atitinkamos 
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veiklos koordinavimą nacionaliniu 
lygmeniu.

veiklos koordinavimą nacionaliniu 
lygmeniu. Regionai gali bendradarbiauti 
organizuodami dalyvavimą nacionaliniu 
lygmeniu. Nacionaliniai koordinatoriai 
gali atsižvelgti į savo valstybės narės 
regionus;

Or. en

Pakeitimas 176
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą nacionaliniu lygmeniu yra 
atsakingos valstybės narės. Tuo tikslu 
valstybės narės paskiria nacionalinius 
koordinatorius. Nacionaliniai 
koordinatoriai užtikrina atitinkamos 
veiklos koordinavimą nacionaliniu 
lygmeniu.

Už dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą nacionaliniu lygmeniu yra 
atsakingos valstybės narės. Tuo tikslu 
valstybės narės paskiria nacionalinius 
koordinatorius. Nacionaliniai 
koordinatoriai užtikrina atitinkamos 
veiklos koordinavimą nacionaliniu 
lygmeniu , atsižvelgdami į atskirų ES šalių 
regionų valdžios institucijų vaidmenį ir 
poziciją skatinant pervežimą 
geležinkeliais.

Or. pl

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą Europos geležinkelių metų įgyvendinimą valstybėse narėse, 
šiame projekte turi dalyvauti regionų valdžios institucijos, o geležinkeliai turi būti 
propaguojami ne tik centriniu, bet ypač regioniniu lygmeniu.

Pakeitimas 177
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria atitinkamus 
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koordinatorius atsižvelgdamos į politinę 
struktūrą ir kompetencijos pasidalijimą.

Or. es

Pakeitimas 178
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama koordinuoti Europos 
metų veiklą, Komisija reguliariai šaukia 
nacionalinių koordinatorių posėdžius. Tie 
posėdžiai taip pat suteikia galimybę keistis 
informacija apie Europos metų veiklos 
įgyvendinimą nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis; Europos Parlamento atstovai 
gali dalyvauti tuose susitikimuose kaip 
stebėtojai.

1. siekdama koordinuoti Europos 
metų veiklą, Komisija reguliariai šaukia 
nacionalinių koordinatorių posėdžius. Tie 
posėdžiai taip pat suteikia galimybę keistis 
informacija apie Europos metų veiklos 
įgyvendinimą regioniniu, nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis; Europos Parlamento 
atstovai gali dalyvauti tuose susitikimuose 
kaip stebėtojai.

Or. es

Pakeitimas 179
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos lygmeniu vykdomas 
integralus Europos metų koordinavimas, 
siekiant užtikrinti įvairių Sąjungos 
programų ir iniciatyvų, pagal kurias 
finansuojami geležinkelių transporto srities 
arba su ja susiję projektai, sąveiką.

2. Sąjungos lygmeniu vykdomas 
integralus Europos metų koordinavimas, 
siekiant užtikrinti įvairių Sąjungos 
programų ir Sąjungos agentūrų, įskaitant 
sąveiką su kitomis transporto 
priemonėmis, tokiomis kaip oro 
transportas (oro uostai), ir iniciatyvų, 
pagal kurias finansuojami geležinkelių 
transporto srities arba su ja susiję projektai, 
sąveiką. 

Or. en
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Pakeitimas 180
Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai šaukia suinteresuotųjų 
šalių ir geležinkelių transporto srityje 
veikiančių organizacijų arba įstaigų, 
įskaitant veikiančius tarpvalstybinius 
tinklus ir atitinkamas NVO, ir jaunimo 
organizacijų bei bendruomenių atstovų 
posėdžius, kad jie padėtų jai Sąjungos 
lygmeniu įgyvendinti Europos metų veiklą.

Komisija reguliariai šaukia suinteresuotųjų 
šalių ir geležinkelių transporto srityje 
veikiančių organizacijų arba įstaigų 
posėdžius. Ji užtikrina kuo didesnę jų 
dalyvių, įskaitant geležinkelių transporto 
sektoriaus senbuvius ir naujus rinkos 
dalyvius, pusiausvyrą. Ji taip pat įtraukia 
veikiančius tarpvalstybinius tinklus ir 
atitinkamas NVO, jaunimo organizacijas, 
jaunimo bendruomenes ir neįgaliems bei 
riboto judumo asmenims atstovaujančias 
organizacijas, kad jie padėtų jai Sąjungos 
lygmeniu įgyvendinti Europos metų veiklą.

Or. fr

Pakeitimas 181
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai šaukia suinteresuotųjų 
šalių ir geležinkelių transporto srityje 
veikiančių organizacijų arba įstaigų, 
įskaitant veikiančius tarpvalstybinius 
tinklus ir atitinkamas NVO, ir jaunimo 
organizacijų bei bendruomenių atstovų 
posėdžius, kad jie padėtų jai Sąjungos 
lygmeniu įgyvendinti Europos metų veiklą.

Komisija reguliariai šaukia suinteresuotųjų 
šalių ir geležinkelių transporto srityje 
veikiančių organizacijų arba įstaigų, 
įskaitant veikiančius tarpvalstybinius 
tinklus ir atitinkamas NVO, klasterius, 
universitetus ir technologijų centrus, taip 
pat jaunimo organizacijų bei 
bendruomenių atstovų posėdžius, kad jie 
padėtų jai Sąjungos lygmeniu įgyvendinti 
Europos metų veiklą.

Or. es
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Pakeitimas 182
Carles Puigdemont i Casamajó

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai šaukia suinteresuotųjų 
šalių ir geležinkelių transporto srityje 
veikiančių organizacijų arba įstaigų, 
įskaitant veikiančius tarpvalstybinius 
tinklus ir atitinkamas NVO, ir jaunimo 
organizacijų bei bendruomenių atstovų 
posėdžius, kad jie padėtų jai Sąjungos 
lygmeniu įgyvendinti Europos metų veiklą.

Komisija reguliariai skirtinguose Sąjungos 
miestuose šaukia suinteresuotųjų šalių ir 
geležinkelių transporto srityje veikiančių 
organizacijų arba įstaigų, įskaitant 
veikiančius tarpvalstybinius tinklus ir 
atitinkamas NVO, ir jaunimo organizacijų 
bei bendruomenių atstovų posėdžius, kad 
jie padėtų jai Sąjungos lygmeniu 
įgyvendinti Europos metų veiklą.

Or. en

Pakeitimas 183
Barbara Thaler

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai šaukia suinteresuotųjų 
šalių ir geležinkelių transporto srityje 
veikiančių organizacijų arba įstaigų, 
įskaitant veikiančius tarpvalstybinius 
tinklus ir atitinkamas NVO, ir jaunimo 
organizacijų bei bendruomenių atstovų 
posėdžius, kad jie padėtų jai Sąjungos 
lygmeniu įgyvendinti Europos metų veiklą.

Komisija reguliariai šaukia visų 
geležinkelio įmonių ir infrastruktūros 
valdytojų atstovų,suinteresuotųjų šalių ir 
geležinkelių transporto srityje veikiančių 
organizacijų arba įstaigų posėdžius, kad jie 
padėtų jai Sąjungos lygmeniu įgyvendinti 
Europos metų veiklą.

Or. de

Pakeitimas 184
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai šaukia suinteresuotųjų 
šalių ir geležinkelių transporto srityje 
veikiančių organizacijų arba įstaigų, 
įskaitant veikiančius tarpvalstybinius 
tinklus ir atitinkamas NVO, ir jaunimo 
organizacijų bei bendruomenių atstovų 
posėdžius, kad jie padėtų jai Sąjungos 
lygmeniu įgyvendinti Europos metų veiklą.

Komisija reguliariai šaukia suinteresuotųjų 
šalių, socialinių partnerių ir geležinkelių 
transporto srityje veikiančių organizacijų 
arba įstaigų, įskaitant veikiančius 
tarpvalstybinius tinklus ir atitinkamas 
NVO, ir jaunimo organizacijų bei 
bendruomenių atstovų posėdžius, kad jie 
padėtų jai Sąjungos lygmeniu įgyvendinti 
Europos metų veiklą.

Or. en

Pakeitimas 185
Anna Deparnay-Grunenberg, Dominique Riquet, Tomasz Piotr Poręba, Ismail Ertug

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Biudžetas

Finansinis paketas šiam sprendimui 
įgyvendinti laikotarpiu nuo 2020 m. 
sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. yra 
16 milijonai EUR. Metinius asignavimus 
tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, 
neviršydami daugiametės finansinės 
programos ribų.

Or. en

Pakeitimas 186
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
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reikalų komitetui bei Regionų komitetui 
ataskaitą dėl šiame sprendime numatytų 
iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir 
bendro vertinimo.

reikalų komitetui bei Regionų komitetui 
ataskaitą dėl šiame sprendime numatytų 
iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir 
bendro vertinimo. Atliekant bendrą 
vertinimą taip pat reikia atsižvelgti į 
geležinkelių paslaugų rinkos atvėrimo 
konkurencijai ekonomines ir saugos 
pasekmes, eksploatavimo kaštus vienam 
kilometrui, bilietų kainų padidėjimą ir 
antraeilių linijų, dėl kurių tam tikruose 
regionuose naudotojai priversti naudotis 
savo automobiliais, atsisakymą.

Or. fr

Pagrindimas

Bendrame vertinime turėtų būti pateikti tikslūs ekonominiai duomenys apie geležinkelių 
transporto rinkos pokyčius. Dėl sektoriaus liberalizavimo ir atvėrimo konkurencijai šiai 
rinkai teks patirti esminius pokyčius. Šie pokyčiai padarys poveikį naudotojams.

Pakeitimas 187
Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui 
ataskaitą dėl šiame sprendime numatytų 
iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir 
bendro vertinimo.

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui 
ataskaitą dėl šiame sprendime numatytų 
iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir 
bendro vertinimo. Atliekant šį vertinimą 
atsižvelgiama į laikinus sunkumus, kurių 
gali kilti dėl Covid-19 krizės.
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8a straipsnis
Renginių ir partnerysčių priedas (naujas)
Partnerystėmis remiama įvairi veikla, 
kuria siekiama konkrečiai paminėti 
Europos geležinkelių metus organizuojant 
piliečiams skirtus renginius. Šiame priede 
pateikiamas minimalus sąrašas renginių, 
kurie, remiami įvairių partnerysčių pagal 
jų sritį, turi būti surengti Europos 
geležinkelių metais. Sąrašas nėra 
baigtinis.
Europos metais turi būti organizuojamos 
šios partnerystės, renginiai ar veikla:
Partnerystės su kino festivaliais visoje 
Europoje siekiant atkreipti dėmesį į 
svarbią geležinkelio vietą filmų gamyboje;
Partnerystė su Europos Sąjungos 
geležinkelių agentūra siekiant pabrėžti:
• sektoriaus veiklos rezultatus Europoje;
• sektoriaus dalyvių, visų pirma 
geležinkelių sektoriaus darbuotojų, 
praktinę patirtį;
• geležinkelių privalumus saugos ir 
aplinkos apsaugos požiūriu;
• moksleivių, studentų ir pameistrių 
karjeros perspektyvas;
Pasitelkti geležinkelio muziejus, kad jie 
skleistų Europos metų informaciją;
Mobiliuosius parodomuosius traukinius 
Sąjungos teritorijoje, siekiant pabrėžti 
Europos metų idėjų patrauklumą ir 
švietėjiškumą;
– jaunimui, pavyzdžiui „Erasmus“ 
studentams ar viktorinų dalyviams, teikti 
bilietus „Interrail“, siekiant išplėsti 
Europos metų aprėptį;
Išnaudoti stočių kaip meno erdvių, miesto 
susitikimų vietų ir ekonominių, kultūrinių 
bei piliečių susitikimo centrų potencialą.
(tai nėra 8a straipsnio (naujo) pakeitimas. 
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