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Pakeitimas 1
Anna Deparnay-Grunenberg

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. tikisi, kad regioninės aplinkos 
strategijos atitiks žaliojo kurso esmę, 
įskaitant principą „nedaryti žalos“, ir bus 
parengtos konkrečiai tam, kad būtų 
lengviau pasiekti darnaus vystymosi 
tikslų, taip pat visiškai atitiks Paryžiaus 
susitarimo ir ES poveikio klimatui 
neutralumo tikslus; mano, jog svarbu 
užtikrinti, kad pakankama sanglaudos 
lėšų dalis būtų specialiai skirta ir 
tinkamai naudojama regionų ir vietos 
lygmeniu, atsižvelgiant į siekį kovoti su 
klimato kaita ir išsaugoti biologinę 
įvairovę;

Or. en

Pakeitimas 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad sanglaudos politikos 
investicijos ir toliau turi būti nukreiptos į 
tris esamas kategorijas – mažiau 
išsivysčiusius regionus, pereinamojo 
laikotarpio regionus ir labiau išsivysčiusius 
regionus, o aplinkosaugos strategijos turi 
būti pritaikytos ir įtrauktos į atitinkamus 
tikslinius rodiklius, atsižvelgiant į 
anksčiau paminėtas tris kategorijas, 
ypatingą dėmesį skiriant klimato kaitos 
švelninimo priemonėms regionuose, kurie 
pasižymi anglies dioksido išskiriančios 
ekonomikos sektoriais;

1. pabrėžia, kad sanglaudos politikos 
investicijos ir toliau turi būti nukreiptos į 
tris esamas kategorijas – mažiau 
išsivysčiusius regionus, pereinamojo 
laikotarpio regionus ir labiau išsivysčiusius 
regionus, o aplinkosaugos strategijos ir 
neutralaus poveikio aplinkai tikslai turi 
būti pagrindinis kriterijus priimant 
sprendimus dėl finansavimo, ypatingą 
dėmesį teisingai pertvarkai regionuose, 
kurie pasižymi daug anglies dioksido 
išskiriančiais ekonomikos sektoriais;
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Or. en

Pakeitimas 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad sanglaudos politikos 
investicijos ir toliau turi būti nukreiptos į 
tris esamas kategorijas – mažiau 
išsivysčiusius regionus, pereinamojo 
laikotarpio regionus ir labiau išsivysčiusius 
regionus, o aplinkosaugos strategijos turi 
būti pritaikytos ir įtrauktos į atitinkamus 
tikslinius rodiklius, atsižvelgiant į anksčiau 
paminėtas tris kategorijas, ypatingą dėmesį 
skiriant klimato kaitos švelninimo 
priemonėms regionuose, kurie pasižymi 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
sektoriais;

1. pabrėžia, kad sanglaudos politikos 
investicijos ir toliau turi būti nukreiptos į 
tris esamas kategorijas – mažiau 
išsivysčiusius regionus, pereinamojo 
laikotarpio regionus ir labiau išsivysčiusius 
regionus, o aplinkosaugos strategijos turi 
būti pritaikytos ir įtrauktos į atitinkamus 
tikslinius rodiklius, atsižvelgiant į anksčiau 
paminėtas tris kategorijas, ypatingą dėmesį 
skiriant klimato kaitos švelninimo 
priemonėms regionuose, kurie pasižymi 
daug anglies dioksido išskiriančiais 
ekonomikos sektoriais; mano, kad nauja 
sanglaudos politika suteikia valstybėms 
narėms, regionams ir savivaldybėms 
galimybę rengti projektus, kuriais 
siekiama, kai įmanoma, energetinės 
nepriklausomybės, kad būtų galima 
padidinti jų energetinį atsparumą ir 
įvairinti energijos išteklius laikantis 
žaliojo kurso ir Sąjungos tikslo pasiekti, 
kad poveikis klimatui būtų neutralus;

Or. en

Pakeitimas 4
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad sanglaudos politikos 
investicijos ir toliau turi būti nukreiptos į 
tris esamas kategorijas – mažiau 

1. pabrėžia, kad sanglaudos politikos 
investicijos ir toliau turi būti nukreiptos į 
tris esamas kategorijas – mažiau 
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išsivysčiusius regionus, pereinamojo 
laikotarpio regionus ir labiau išsivysčiusius 
regionus, o aplinkosaugos strategijos turi 
būti pritaikytos ir įtrauktos į atitinkamus 
tikslinius rodiklius, atsižvelgiant į anksčiau 
paminėtas tris kategorijas, ypatingą dėmesį 
skiriant klimato kaitos švelninimo 
priemonėms regionuose, kurie pasižymi 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
sektoriais;

išsivysčiusius regionus, pereinamojo 
laikotarpio regionus ir labiau išsivysčiusius 
regionus, o aplinkosaugos strategijos turi 
būti pritaikytos ir įtrauktos į atitinkamus 
tikslinius rodiklius, atsižvelgiant į anksčiau 
paminėtas tris kategorijas, ypatingą dėmesį 
skiriant klimato kaitos švelninimo 
priemonėms regionuose, kurie pasižymi 
daug anglies dioksido išskiriančiais 
ekonomikos sektoriais; pažymi, kad 
ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas su 
sanglauda susijusiems poreikiams ir 
iššūkiams, kurių kyla periferiniams, 
kaimo ir atokiausiems regionams, taip pat 
saloms, retai apgyvendintiems regionams 
ir kitoms nepalankioje geografinėje 
padėtyje esančioms teritorijoms;

Or. en

Pakeitimas 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad sanglaudos politikos 
investicijos ir toliau turi būti nukreiptos į 
tris esamas kategorijas – mažiau 
išsivysčiusius regionus, pereinamojo 
laikotarpio regionus ir labiau išsivysčiusius 
regionus, o aplinkosaugos strategijos turi 
būti pritaikytos ir įtrauktos į atitinkamus 
tikslinius rodiklius, atsižvelgiant į anksčiau 
paminėtas tris kategorijas, ypatingą dėmesį 
skiriant klimato kaitos švelninimo 
priemonėms regionuose, kurie pasižymi 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
sektoriais;

1. pabrėžia, kad sanglaudos politikos 
investicijos ir toliau turi būti nukreiptos į 
tris esamas kategorijas – mažiau 
išsivysčiusius regionus, pereinamojo 
laikotarpio regionus ir labiau išsivysčiusius 
regionus, o aplinkosaugos strategijos turi 
būti pritaikytos ir įtrauktos į atitinkamus 
tikslinius rodiklius, atsižvelgiant į anksčiau 
paminėtas tris kategorijas, ypatingą dėmesį 
skiriant klimato kaitos švelninimo 
priemonėms regionuose, kurie pasižymi 
daug anglies dioksido išskiriančiais 
ekonomikos sektoriais; nurodo, kad šiomis 
priemonėmis būtų galima numatyti 
gamtinių dujų, kaip atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių atsarginės priemonės, 
naudojimą;

Or. en
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Pakeitimas 6
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad sanglaudos politikos 
investicijos ir toliau turi būti nukreiptos į 
tris esamas kategorijas – mažiau 
išsivysčiusius regionus, pereinamojo 
laikotarpio regionus ir labiau išsivysčiusius 
regionus, o aplinkosaugos strategijos turi 
būti pritaikytos ir įtrauktos į atitinkamus 
tikslinius rodiklius, atsižvelgiant į anksčiau 
paminėtas tris kategorijas, ypatingą dėmesį 
skiriant klimato kaitos švelninimo 
priemonėms regionuose, kurie pasižymi 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
sektoriais;

1. pabrėžia, kad sanglaudos politikos 
investicijos ir toliau turi būti vykdomos 
visuose regionuose pagal tris esamas 
kategorijas – mažiau išsivysčiusius 
regionus, pereinamojo laikotarpio regionus 
ir labiau išsivysčiusius regionus, o 
aplinkosaugos strategijos turi būti 
pritaikytos ir įtrauktos į atitinkamus 
tikslinius rodiklius, atsižvelgiant į anksčiau 
paminėtas tris kategorijas, ypatingą dėmesį 
skiriant klimato kaitos švelninimo 
priemonėms regionuose, kurie pasižymi 
daug anglies dioksido išskiriančiais 
ekonomikos sektoriais;

Or. en

Pakeitimas 7
Maria Grapini

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad sanglaudos politikos 
investicijos ir toliau turi būti nukreiptos į 
tris esamas kategorijas – mažiau 
išsivysčiusius regionus, pereinamojo 
laikotarpio regionus ir labiau 
išsivysčiusius regionus, o aplinkosaugos 
strategijos turi būti pritaikytos ir įtrauktos į 
atitinkamus tikslinius rodiklius, 
atsižvelgiant į anksčiau paminėtas tris 
kategorijas, ypatingą dėmesį skiriant 
klimato kaitos švelninimo priemonėms 
regionuose, kurie pasižymi anglies 
dioksido išskiriančios ekonomikos 

1. pabrėžia, kad sanglaudos politikos 
investicijos turi būti nukreiptos pirmiausiai 
į tris esamas kategorijas – mažiau 
išsivysčiusius regionus, pereinamojo 
laikotarpio regionus ir pasienio regionus, o 
aplinkosaugos strategijos turi būti 
pritaikytos ir įtrauktos į atitinkamus 
tikslinius rodiklius, atsižvelgiant į anksčiau 
paminėtas tris kategorijas, ypatingą dėmesį 
skiriant klimato kaitos švelninimo 
priemonėms regionuose, kurie pasižymi 
daug anglies dioksido išskiriančiais 
ekonomikos sektoriais;
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sektoriais;

Or. ro

Pakeitimas 8
Anna Deparnay-Grunenberg

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primygtinai teigia, kad regionų ir 
vietos valdžios institucijos turi atlikti 
pagrindinį vaidmenį visais etapais: 
planavimo, rengimo ir įgyvendinimo; 
tvirtai remia partnerystės principą, taip 
pat NVO ir kitų suinteresuotųjų subjektų 
bei regionų ir vietos valdžios institucijų 
įtraukimą į konsultacijų procesą; ragina 
sudaryti sąlygas skirti labiau tiesioginį ES 
finansavimą vietos ir regionų valdžios 
institucijoms, kad būtų padidintas 
efektyvumas, užtikrintas nuoseklumas ir 
sumažinta administracinė našta; primena, 
kad su turimomis lėšomis susijęs 
skaidrumas ir aktyvi komunikacija taip 
pat yra svarbūs norint užtikrinti 
veiksmingiausią lėšų panaudojimą;

Or. en

Pakeitimas 9
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kadangi pagal sanglaudos politiką 
Europos regioninės plėtros fondas 
(ERPF) ir Sanglaudos fondas buvo 
pagrindiniai transporto intervencinių 
veiksmų finansavimo šaltiniai, kadangi 
2014–2020 finansavimo laikotarpiu jiems 
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buvo skirta daugiau kaip 70 mlrd. EUR ir 
kadangi sanglaudos politiką pasidalijamai 
valdo ES ir valstybės narės, todėl šis 
procesas yra labiau decentralizuotas;

Or. en

Pakeitimas 10
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
didžiausia pajamų nelygybė aptinkama 
turtingiausiuose regionuose, ir 
primygtinai reikalauja, kad įgyvendinant 
sanglaudos politiką daugiausia dėmesio 
būtų skiriama vietovėms, kuriose esama 
socialinių sunkumų, susijusių su 
galimybėmis naudotis transportu ir 
viešosiomis paslaugomis, neatsižvelgiant į 
pajamų lygį tame regione;

Or. fr

Pakeitimas 11
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad reikia veiksmingai 
naudoti sanglaudos lėšas atokiausiuose 
regionuose atsižvelgiant į jų geografinį 
atokumą ir teritorinį išsisklaidymą; 
rekomenduoja priimti ir įgyvendinti 
politines priemones, kuriomis būtų 
siekiama padidinti jų sujungiamumą su 
žemynine Europos dalimi;

Or. pt
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Pakeitimas 12
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kadangi transporto sektoriuje 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) kiekis sudaro 27 proc. viso 
ES išmetamo teršalų kiekio ir tai yra 
vienintelis sektorius, kuriame šis kiekis vis 
didėja, todėl transporto sektorius turi 
padėti pasiekti, kad iki 2050 m. poveikis 
klimatui būtų neutralus; 

Or. en

Pakeitimas 13
Rovana Plumb, Vera Tax

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad transporto sektorius 
padeda visoms ekonominėms ir 
socialinėms grupėms patekti į rinkas, 
gauti darbą, sveikatos priežiūros ir 
švietimo paslaugas, taip pat pasižymi 
didele geografine aprėptimi;

Or. en

Pakeitimas 14
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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1b. kadangi transporto projektams, 
remiamiems pagal vadinamąjį sanglaudos 
paketą (perkeliant lėšas iš Sanglaudos 
fondo Europos infrastruktūros tinklų 
priemonei (EITP)) pagal kitą 2021–
2027 m. daugiametę finansinę programą 
bus taikomi atsparumo klimato kaitai 
didinimo reikalavimai ir 60 proc. jiems 
skiriamo bendro EITP finansinio paketo 
turės būti skirta klimato politikos 
tikslams;

Or. en

Pakeitimas 15
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. kadangi laikui bėgant į sanglaudos 
politiką buvo vis labiau integruojami 
aplinkosaugos aspektai; kadangi lėšos, 
kuriomis remiama didesnė dalis kelių 
projektų, skatina prastesnį poveikio 
klimatui stebėjimą, tačiau keliai yra labai 
svarbūs gerinant susisiekimą regionuose, 
kuriuose trūksta kokybiško kelių tinklo; 
kadangi per paskutinį finansinį laikotarpį 
(2014–2020 m.) 25 proc. visų su 
transportu susijusių sanglaudos politikos 
asignavimų buvo skirta kovai su klimato 
kaita, nepaisant to, kad daug projektų 
buvo skirti keliams;

Or. en

Pakeitimas 16
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. pabrėžia transporto ir turizmo 
sektorių vaidmenį pereinant prie žalesnės 
ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos; ragina 
ryžtingai įtraukti šiuos sektorius į 
regionines klimato strategijas ir veiksmų 
gaires;

Or. en

Pakeitimas 17
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. atkreipia dėmesį į regionų ir 
savivaldybių, siekiančių tvaresnio ir 
pažangesnio judumo, investicinius 
poreikius; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia 
ES programų, pvz., ERPF, Sanglaudos 
fondo, programos LIFE, programos 
„Horizontas“ ir Teisingos pertvarkos 
fondo, finansavimo galimybes;

Or. en

Pakeitimas 18
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
1 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1f. pažymi, kad požiūris į aplinkos 
aspekto integravimą paprastai aiškiau 
apibrėžiamas centralizuotai valdomų 
fondų atveju, o fondų, kuriems taikomas 
pasidalijamasis valdymas pagal 
sanglaudos politiką, atveju konkrečių 
aplinkosaugos aspektų įtraukimas į 
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kvietimus teikti pasiūlymus, projektų 
vertinimą, atranką ar stebėseną, ypač 
nedidelių projektų atveju, iš esmės 
paliekamas kiekvienos valstybės narės 
vadovaujančiųjų institucijų nuožiūrai; 
todėl ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
vadovaujančiosios institucijos propaguotų 
ir skatintų aplinkos aspektų integravimą į 
projektus pasibaigus programavimo 
etapui, pavyzdžiui, skelbdamos gaires 
arba organizuodamos paraiškų teikėjams 
skirtą informuotumo didinimo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 19
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
1 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1g. pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
nuoseklų požiūrį į aplinkos aspektų 
integravimą į transporto investicijas, o tai 
gali būti užtikrinta suderinant 
programavimą su projekto įgyvendinimo 
etapu;

Or. en

Pakeitimas 20
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
1 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1h. mano, kad siekiant toliau užtikrinti 
aplinkos aspekto integravimą į transporto 
projektus, sanglaudos politikos 
finansavimu turėtų būti stiprinama 
transporto sektoriaus ir energetikos bei 
skaitmeninio sektorių integracija, kad 
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būtų galima pasinaudoti galima teigiama 
sąveika ir ją kuo labiau padidinti;

Or. en

Pakeitimas 21
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų 
poreikius ir taip pat turi prisidėti prie ten 
gyvenančių piliečių ir (arba) 
bendruomenių gerovės bei gerinti jų 
gyvenimo lygį;

2. pabrėžia, kad sanglaudos politikos 
fondai turi atitikti bendrus ES politikos 
tikslus ir tikslinių regionų poreikius, todėl 
investicijomis turi būti prisidedama prie 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, augimo ir 
konkurencingumo, tvaraus judumo ir 
junglumo skatinimo, taip pat piliečių ir 
(arba) bendruomenių gerovės didinimo;

Or. en

Pakeitimas 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų 
poreikius ir taip pat turi prisidėti prie ten 
gyvenančių piliečių ir (arba) bendruomenių 
gerovės bei gerinti jų gyvenimo lygį;

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų 
poreikius ir taip pat turi prisidėti prie ten 
gyvenančių piliečių ir (arba) bendruomenių 
gerovės bei gerinti jų gyvenimo lygį; 
mano, kad Europos regionai geografiniu 
atžvilgiu labai skirtingi, todėl jiems gali 
reikėti specialiai pritaikytų sprendimų jų 
transporto ir infrastruktūros sistemoms 
tobulinti, šios sistemos turi būti 
grindžiamos ekologiškais ir švariais 
sprendimais, kad ateityje taptų 
konkurencingesnės;
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Or. en

Pakeitimas 23
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų 
poreikius ir taip pat turi prisidėti prie ten 
gyvenančių piliečių ir (arba) bendruomenių 
gerovės bei gerinti jų gyvenimo lygį;

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų 
poreikius ir taip pat turi prisidėti prie ten 
gyvenančių piliečių ir (arba) bendruomenių 
gerovės bei gerinti jų gyvenimo lygį; 
sanglaudos lėšos turi būti naudojamos 
projektams, kurie suteikia ekonominės, 
socialinės ir aplinkosauginės pridėtinės 
vertės regionams;

Or. pt

Pakeitimas 24
Andor Deli

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų 
poreikius ir taip pat turi prisidėti prie ten 
gyvenančių piliečių ir (arba) bendruomenių 
gerovės bei gerinti jų gyvenimo lygį;

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų 
poreikius ir taip pat turi prisidėti prie ten 
gyvenančių piliečių ir (arba) bendruomenių 
gerovės bei gerinti jų gyvenimo lygį, tokiu 
būdu užtikrinant ES regionų teritorinę, 
socialinę ir ekonominę sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 25
Anna Deparnay-Grunenberg

Nuomonės projektas
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2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų 
poreikius ir taip pat turi prisidėti prie ten 
gyvenančių piliečių ir (arba) bendruomenių 
gerovės bei gerinti jų gyvenimo lygį;

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų 
poreikius, ypatingą dėmesį skiriant siekiui 
laiku paskatinti skaitmeninę ir ekologinę 
pertvarką, ir taip pat turi prisidėti prie ten 
gyvenančių piliečių ir (arba) bendruomenių 
gerovės bei gerinti jų gyvenimo lygį;

Or. en

Pakeitimas 26
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų 
poreikius ir taip pat turi prisidėti prie ten 
gyvenančių piliečių ir (arba) bendruomenių 
gerovės bei gerinti jų gyvenimo lygį;

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų 
poreikius ir taip pat turi prisidėti prie ten 
gyvenančių piliečių ir (arba) bendruomenių 
gerovės bei gerinti jų gyvenimo lygį, nes 
pagrindinė šių fondų užduotis yra 
sanglauda;

Or. en

Pakeitimas 27
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų 
poreikius ir taip pat turi prisidėti prie ten 
gyvenančių piliečių ir (arba) bendruomenių 
gerovės bei gerinti jų gyvenimo lygį;

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų 
poreikius bei skatinti darbo vietų kūrimą, 
socialinį ir ekonominį augimą, taip pat 
prisidėti prie ten gyvenančių piliečių ir 
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(arba) bendruomenių gerovės bei gerinti jų 
gyvenimo lygį;

Or. en

Pakeitimas 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių regionų 
poreikius ir taip pat turi prisidėti prie ten 
gyvenančių piliečių ir (arba) bendruomenių 
gerovės bei gerinti jų gyvenimo lygį;

2. pabrėžia, kad sanglaudos fondai 
visų pirma turi tenkinti tikslinių ir 
skurdžiausių regionų poreikius ir taip pat 
prisidėti prie ten gyvenančių piliečių ir 
(arba) bendruomenių gerovės, gerinti jų 
gyvenimo lygį ir skatinti vietos 
ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pripažįsta, kad sanglaudai skirtos 
lėšos svarbios norint laikytis sanglaudos 
politikos principų ir kaip priemonė, kuri 
teikiama siekiant suteikti postūmį 
mažiausiai apgyvendintiems, atokiausiems 
ir kalnuotiems regionams; pabrėžia, kad 
pagal sanglaudos politiką dėmesys visų 
pirma turėtų būti skiriamas regionams, 
turintiems įvairių rūšių nepakankamai 
išplėtotą ir per mažai investicijų 
gaunančią infrastruktūrą, ypač daug 
dėmesio skiriant dujų infrastruktūrai, 
kuri sudarys galimybes sklandžiai regionų 
energetikos pertvarkai;
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Or. en

Pakeitimas 30
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. sanglaudos politika turi išlikti 
viena iš pagrindinių Europos veiksmų po 
2020 m. priemonių, visų pirma turint 
mintyje atokiausius regionus, kuriems 
reikia daug pastangų, kad sumažintų vis 
dar akivaizdžius regioninius skirtumus; 
Europos investicijos į šiuos regionus yra 
ne tik atsilikimo naikinimo ir nepalankios 
padėties kompensavimo politika, bet ir 
nauda visai Europos Sąjungai;

Or. pt

Pakeitimas 31
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia sanglaudos politikos 
vaidmenį reaguojant į pagrindinius ES 
transporto sektoriaus iššūkius, įskaitant 
gerai veikiančią bendrą Europos 
transporto erdvę, Europos apjungimą 
šiuolaikiškais, daugiarūšiais ir saugiais 
transporto infrastruktūros tinklais bei 
perėjimą prie mažataršio judumo;

Or. en

Pakeitimas 32
Anna Deparnay-Grunenberg
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad pagal sanglaudos 
politiką išplėtota infrastruktūra turėtų 
būti remiamas nedidelių trūkstamų 
tarpvalstybinių geležinkelio jungčių ir 
Europos dviračių takų tinklo „EuroVelo“ 
atšakų užbaigimas, taip prisidedant prie 
Europos integracijos ir kaimo bei pasienio 
regionų dinamizmo didinimo;

Or. en

Pakeitimas 33
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad lėšų paskirstymo 
metodas ir toliau turi būti daugiausia 
grindžiamas BVP vienam gyventojui, o 
nauji kriterijai turėtų būti taikomi tik 
žemo lygio švietimo, veiksmų klimato 
kaitos srityje ir pereinamojo laikotarpio 
atvejais, ypatingą dėmesį skiriant 
nedarbui, ypač atsižvelgiant į COVID-19 
pandemijos ekonominį ir socialinį poveikį 
bei poveikį užimtumui;

3. mano, kad atsižvelgiant į COVID-
19 pandemijos ekonominį ir socialinį 
poveikį bei poveikį užimtumui, ypač 
labiausiai paveiktuose sektoriuose, 
tokiuose kaip transportas ir turizmas, 
pagal sanglaudos politiką turėtų būti 
remiamas tvarus šių sektorių atsigavimas;

Or. en

Pakeitimas 34
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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3. primena, kad lėšų paskirstymo 
metodas ir toliau turi būti daugiausia 
grindžiamas BVP vienam gyventojui, o 
nauji kriterijai turėtų būti taikomi tik 
žemo lygio švietimo, veiksmų klimato 
kaitos srityje ir pereinamojo laikotarpio 
atvejais, ypatingą dėmesį skiriant 
nedarbui, ypač atsižvelgiant į COVID-19 
pandemijos ekonominį ir socialinį poveikį 
bei poveikį užimtumui;

3. primena, kad lėšų paskirstymo 
metodas neturėtų būti grindžiamas vien 
tik BVP vienam gyventojui dydžiu, žemu 
išsilavinimo lygiu ar nedarbu, kurie, 
žinoma, tebėra aktualūs kriterijai, ypač 
atsižvelgiant į su COVID-19 pandemija 
susijusį ekonominį ir socialinį poveikį 
užimtumui; nurodo, kad taikant šį metodą 
taip pat derėtų atsižvelgti į atitinkamos 
vietovės geografines sąlygas, ypač į 
klausimus, susijusius su potvynių ir 
ekstremalių oro reiškinių, kurie nuolat 
daro didelę žalą žmonėms ir materialinę 
žalą, rizika;

Or. fr

Pakeitimas 35
Anna Deparnay-Grunenberg

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad lėšų paskirstymo 
metodas ir toliau turi būti daugiausia 
grindžiamas BVP vienam gyventojui, o 
nauji kriterijai turėtų būti taikomi tik 
žemo lygio švietimo, veiksmų klimato 
kaitos srityje ir pereinamojo laikotarpio 
atvejais, ypatingą dėmesį skiriant 
nedarbui, ypač atsižvelgiant į COVID-19 
pandemijos ekonominį ir socialinį poveikį 
bei poveikį užimtumui;

3. primena, kad lėšų paskirstymo 
metodas ir toliau turi būti daugiausia 
grindžiamas BVP vienam gyventojui, 
ypatingą dėmesį skiriant vietovėms, 
kuriose pajamų ir išsilavinimo lygis yra 
žemas, ir kad nauji kriterijai turėtų būti 
tik veiksmai klimato kaitos srityje ir 
pereinamasis laikotarpis bei kova su 
nedarbu kuriant ekologiškas darbo vietas, 
ypač atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos 
ekonominį ir socialinį poveikį bei poveikį 
užimtumui;

Or. en

Pakeitimas 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad lėšų paskirstymo 
metodas ir toliau turi būti daugiausia 
grindžiamas BVP vienam gyventojui, o 
nauji kriterijai turėtų būti taikomi tik žemo 
lygio švietimo, veiksmų klimato kaitos 
srityje ir pereinamojo laikotarpio atvejais, 
ypatingą dėmesį skiriant nedarbui, ypač 
atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos 
ekonominį ir socialinį poveikį bei poveikį 
užimtumui;

3. primena, kad lėšų paskirstymo 
metodas ir toliau turi būti daugiausia 
grindžiamas BVP vienam gyventojui, o 
nauji kriterijai turėtų labiausiai remtis 
žemu išsilavinimo lygiu, veiksmais klimato 
kaitos srityje ir pereinamuoju laikotarpiu, 
ypatingą dėmesį skiriant nedarbui, ypač 
atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos 
ekonominį ir socialinį poveikį bei poveikį 
užimtumui; pabrėžia, kad regionai taip pat 
turėtų galėti klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos aspektą įtraukti į 
visų sričių politiką, susijusią su 
transportu ir infrastruktūra, o tai taip pat 
galėtų daryti poveikį, be kita ko, 
miškininkystės, jūrų ir kitai socialinei, 
ekonominei ir aplinkos politikai;

Or. en

Pakeitimas 37
Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad lėšų paskirstymo 
metodas ir toliau turi būti daugiausia 
grindžiamas BVP vienam gyventojui, o 
nauji kriterijai turėtų būti taikomi tik žemo 
lygio švietimo, veiksmų klimato kaitos 
srityje ir pereinamojo laikotarpio atvejais, 
ypatingą dėmesį skiriant nedarbui, ypač 
atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos 
ekonominį ir socialinį poveikį bei poveikį 
užimtumui;

3. primena, kad lėšų paskirstymo 
metodas ir toliau turi būti daugiausia 
grindžiamas BVP ir pajamoms vienam 
gyventojui bei skurdo rodikliams, o nauji 
kriterijai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į 
priemones klimato kaitos srityje ir 
pereinamąjį laikotarpį, ypatingą dėmesį 
skiriant nedarbui, ypač atsižvelgiant į 
COVID-19 pandemijos ekonominį ir 
socialinį poveikį bei poveikį užimtumui;

Or. ro

Pakeitimas 38
Rovana Plumb, Vera Tax
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad lėšų paskirstymo 
metodas ir toliau turi būti daugiausia 
grindžiamas BVP vienam gyventojui, o 
nauji kriterijai turėtų būti taikomi tik žemo 
lygio švietimo, veiksmų klimato kaitos 
srityje ir pereinamojo laikotarpio atvejais, 
ypatingą dėmesį skiriant nedarbui, ypač 
atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos 
ekonominį ir socialinį poveikį bei poveikį 
užimtumui;

3. primena, kad lėšų paskirstymo 
metodas ir toliau turi būti daugiausia 
grindžiamas BVP vienam gyventojui, o 
nauji kriterijai turėtų būti tik žemas 
išsilavinimo lygis, veiksmai klimato kaitos 
srityje ir pereinamasis laikotarpis, 
ypatingą dėmesį skiriant nedarbui, ypač 
atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos 
ekonominį ir socialinį poveikį bei poveikį 
užimtumui; pabrėžia, kad socialiniu 
požiūriu labai svarbus transporto 
paslaugų įperkamumas, patikimumas ir 
prieinamumas visiems;

Or. en

Pakeitimas 39
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad lėšų paskirstymo 
metodas ir toliau turi būti daugiausia 
grindžiamas BVP vienam gyventojui, o 
nauji kriterijai turėtų būti taikomi tik žemo 
lygio švietimo, veiksmų klimato kaitos 
srityje ir pereinamojo laikotarpio atvejais, 
ypatingą dėmesį skiriant nedarbui, ypač 
atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos 
ekonominį ir socialinį poveikį bei poveikį 
užimtumui;

3. primena, kad lėšų paskirstymo 
metodas ir toliau turi būti daugiausia 
grindžiamas BVP vienam gyventojui, o 
nauji kriterijai turėtų būti susijęs su žemu 
išsilavinimo lygiu, veiksmais klimato 
kaitos srityje ir pereinamojo laikotarpio 
atvejais, ypatingą dėmesį skiriant nedarbui, 
ypač atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos 
ekonominį ir socialinį poveikį bei poveikį 
užimtumui;

Or. fr

Pakeitimas 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
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3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad renatūralizacijos 
politika ir politika, kuria siekiama 
užtikrinti sveikesnę aplinką, yra 
neabejotinai susijusios; mano, kad visos 
miesto žaliąją infrastruktūrą sudarančios 
erdvės turi savo ypatumų ir privalumų, 
priklausomai nuo tokių aspektų kaip jų 
geografinė padėtis, morfologija ar 
vaizdingumas, ir jos visos teikia esmines 
ekosistemines paslaugas ir vertybes 
miestui, pvz., socialines vertybes, kurios 
tiesiogiai veikia mūsų gerovę, sveikatą, 
kultūrą ir galimybę užmegzti socialinius 
kontaktus;

Or. en

Pakeitimas 41
Anna Deparnay-Grunenberg

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad lėšų skyrimas turėtų 
būti siejamas su griežtomis žalinimo 
sąlygomis, visų pirma neturėtų būti 
tiesiogiai ar netiesiogiai teikiama parama 
iškastiniam kurui ir turėtų būti skatinama 
atsisakyti šio kuro ir kitų išteklių, dėl 
kurių išmetamos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos, siekiant vykdyti 
atsinaujinančiaisiais ištekliais grindžiamą 
elektrifikaciją;

Or. en

Pakeitimas 42
Benoît Lutgen

Nuomonės projektas



AM\1212638LT.docx 23/44 PE657.259v01-00

LT

4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
atsparumo klimato kaitai didinimas padės 
padidinti jos atsparumą klimato kaitos 
poveikiui ir sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai; primena, kad siekiama nustatyti 
sritis, kuriose infrastruktūros gerinimas gali 
duoti daugiau naudos;

4. pabrėžia, kad infrastruktūros (ypač 
transporto ir turizmo) pritaikymas klimato 
kaitai padės padidinti jos atsparumą 
klimato kaitos poveikiui ir sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį per visą infrastruktūros naudojimo 
laikotarpį; pažymi, kad transporto 
infrastruktūra gali daryti teigiamą poveikį 
tarpvalstybinei sąveikai, taip pat regionų, 
miestų ir vietos lygmens plėtrai; primena, 
kad siekiama nustatyti sritis, kuriose 
infrastruktūros gerinimas gali duoti 
daugiau naudos, visų pirma skaitmeninę ir 
junglumo infrastruktūrą kaimo vietovėse, 
siekiant remti turizmą, galimybes 
įsidarbinti, nuotolinį darbą ir stipresnį 
transporto daugiarūšiškumą vietovėse, 
kuriose nėra viešojo transporto;

Or. fr

Pakeitimas 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
atsparumo klimato kaitai didinimas padės 
padidinti jos atsparumą klimato kaitos 
poveikiui ir sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai; primena, kad siekiama nustatyti 
sritis, kuriose infrastruktūros gerinimas gali 
duoti daugiau naudos;

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
pritaikymas klimato kaitai padės padidinti 
jos atsparumą klimato kaitos poveikiui ir 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai; primena, kad siekiama nustatyti 
sritis, kuriose infrastruktūros gerinimas gali 
duoti daugiau naudos; mano, kad regionai 
turėtų turėti visas reikiamas priemones, 
kad galėtų dalytis gerąja patirtimi, aptarti 
tolesnius veiksmus ir įgytą 
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patirtį transporto infrastruktūros srityje, 
nes inovacijos viename Europos regione 
galėtų būti naudingos į jį panašiems 
regionams;

Or. en

Pakeitimas 44
Anna Deparnay-Grunenberg

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
atsparumo klimato kaitai didinimas padės 
padidinti jos atsparumą klimato kaitos 
poveikiui ir sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai; primena, kad siekiama nustatyti 
sritis, kuriose infrastruktūros gerinimas gali 
duoti daugiau naudos;

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
pritaikymas klimato kaitai padės padidinti 
jos atsparumą klimato kaitos poveikiui ir 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai; pabrėžia, kad pirmenybė turėtų 
būti teikiama infrastruktūrai, kuria 
skatinamas perėjimas prie ekologiškesnių 
transporto rūšių, pvz., geležinkelių, ir 
todėl ji sudaro didelę investicijų dalį; 
primena, kad siekiama nustatyti sritis, 
kuriose infrastruktūros gerinimas gali duoti 
daugiau naudos;

Or. en

Pakeitimas 45
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
atsparumo klimato kaitai didinimas padės 
padidinti jos atsparumą klimato kaitos 

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
pritaikymas prie klimato kaitos padės 
padidinti jos atsparumą klimato kaitos 
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poveikiui ir sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai; primena, kad siekiama nustatyti 
sritis, kuriose infrastruktūros gerinimas gali 
duoti daugiau naudos;

poveikiui ir sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai, visų pirma atokiausių ir salų 
regionų atveju; primena, kad siekiama 
nustatyti sritis, kuriose infrastruktūros 
gerinimas gali duoti daugiau 
aplinkosauginės, ekonominės ir socialinės 
naudos;

Or. pt

Pakeitimas 46
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
atsparumo klimato kaitai didinimas padės 
padidinti jos atsparumą klimato kaitos 
poveikiui ir sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai; primena, kad siekiama nustatyti 
sritis, kuriose infrastruktūros gerinimas gali 
duoti daugiau naudos;

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
pritaikymas klimato kaitai padės padidinti 
jos atsparumą klimato kaitos poveikiui ir 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai, ypatingą dėmesį skiriant 
periferiniams, kaimo, salų ir atokiausiems 
regionams; primena, kad siekiama 
nustatyti sritis, kuriose infrastruktūros 
gerinimas gali duoti daugiau naudos;

Or. en

Pakeitimas 47
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
atsparumo klimato kaitai didinimas padės 
padidinti jos atsparumą klimato kaitos 
poveikiui ir sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai; primena, kad siekiama nustatyti 
sritis, kuriose infrastruktūros gerinimas gali 
duoti daugiau naudos;

4. pabrėžia, kad vietovių saugumo 
užtikrinimas turi būti prioritetinės svarbos 
klausimas ir kad infrastruktūros 
pritaikymas klimato kaitai padės padidinti 
jos atsparumą klimato kaitos poveikiui ir 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
lygmens plėtrai; primena, kad siekiama 
nustatyti sritis, kuriose infrastruktūros 
gerinimas gali duoti daugiau naudos;

Or. fr

Pakeitimas 48
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
atsparumo klimato kaitai didinimas padės 
padidinti jos atsparumą klimato kaitos 
poveikiui ir sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai; primena, kad siekiama nustatyti 
sritis, kuriose infrastruktūros gerinimas gali 
duoti daugiau naudos;

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
pritaikymas klimato kaitai padės padidinti 
jos atsparumą klimato kaitos poveikiui ir 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai; primena, kad siekiama nustatyti 
sritis, kuriose infrastruktūros gerinimas gali 
duoti daugiau naudos visuomenei, 
ekonomikai ir aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 49
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
atsparumo klimato kaitai didinimas padės 
padidinti jos atsparumą klimato kaitos 
poveikiui ir sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai; primena, kad siekiama nustatyti 
sritis, kuriose infrastruktūros gerinimas gali 
duoti daugiau naudos;

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
pritaikymas klimato kaitai padės padidinti 
jos atsparumą klimato kaitos poveikiui, 
pagerinti prastą oro kokybę ir sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį per visą infrastruktūros naudojimo 
laikotarpį; pažymi, kad transporto 
infrastruktūra gali daryti teigiamą poveikį 
tarpvalstybinei sąveikai, taip pat regionų, 
miestų ir vietos plėtrai; primena, kad 
siekiama nustatyti sritis, kuriose 
infrastruktūros gerinimas gali duoti 
daugiau naudos;

Or. en

Pakeitimas 50
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
atsparumo klimato kaitai didinimas padės 
padidinti jos atsparumą klimato kaitos 
poveikiui ir sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad transporto infrastruktūra gali 
daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai; primena, kad siekiama nustatyti 
sritis, kuriose infrastruktūros gerinimas gali 
duoti daugiau naudos;

4. pabrėžia, kad infrastruktūros 
pritaikymas klimato kaitai padės padidinti 
jos atsparumą klimato kaitos poveikiui ir 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį per visą 
infrastruktūros naudojimo laikotarpį; 
pažymi, kad tvari transporto infrastruktūra 
gali daryti teigiamą poveikį tarpvalstybinei 
sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos 
plėtrai; primena, kad siekiama nustatyti 
sritis, kuriose infrastruktūros gerinimas gali 
duoti daugiau naudos;

Or. en
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Pakeitimas 51
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad transeuropinio 
transporto tinklo (TEN-T) politika 
užtikrinama socialinė ir ekonominė bei 
teritorinė sanglauda, taip pat 
prieinamumas visoje ES ir jos regionuose, 
įskaitant atokius, atokiausius, salų, 
periferinius, kalnuotus ir retai 
apgyvendintus regionus, taip skatinant 
ekonomikos augimą ir darbo vietų 
kūrimą; pabrėžia, kad, siekiant skatinti 
tvaresnių transporto rūšių (t. y. 
geležinkelių ir vidaus vandenų kelių) 
naudojimą, taip pat pagreitinti 
alternatyvių degalų bei įkrovimo ir degalų 
papildymo infrastruktūros diegimą, labai 
svarbu visiškai užbaigti TEN-T; pažymi, 
kad visapusiškas TEN-T įgyvendinimas 
yra labai svarbus siekiant paspartinti 
perėjimą prie tvaraus ir pažangaus 
judumo, atsižvelgiant į Europos žaliojo 
kurso tikslus;

Or. en

Pakeitimas 52
Anna Deparnay-Grunenberg

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad sanglaudos politika yra 
geriausia sąjungininkė įgyvendinant 
regionines aplinkos strategijas, kuriomis 
siekiama iš tiesų pereiti prie tvaresnio 
judumo mūsų miestuose ir regionuose; 
mano, kad tam, jog judumo miestuose ir 
tarpmiestinio judumo srityje būtų galima 
visapusiškai pasinaudoti atitinkamais ES 
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fondais ir šioms sritims būtų teikiama 
pirmenybė, šiomis strategijomis visų 
pirma turėtų būti remiama geležinkelių ir 
dviračių infrastruktūra, įskaitant 
daugiarūšiškumo skatinimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 53
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad esama 
didelės regionų nelygybės, susijusios su 
transporto, ypač geležinkelių transporto, 
prieinamumu; todėl ragina parengti 
izoliuotų ar apleistų vietovių atvėrimo 
strategiją;

Or. fr

Pakeitimas 54
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. tačiau pažymi, kad tobulesnės 
transporto sistemos taip pat yra susijusios 
su neigiamu išoriniu poveikiu (pvz., kelių 
eismo įvykiais, išmetamaisiais teršalais, 
klimato kaita ir kitu poveikiu aplinkai bei 
visuomenei), kuris gali būti didelis;

Or. en

Pakeitimas 55
Isabel García Muñoz, Vera Tax
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Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pakartoja, kad persvarstant TEN-T 
politiką ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas palankesnių sąlygų 
tarpvalstybinėms jungtims ir trūkstamų 
jungčių poreikiams sudarymui, nes tai 
paskatins socialinę, ekonominę ir 
teritorinę sanglaudą visoje ES; pabrėžia, 
kad persvarstant TEN-T politiką taip pat 
reikėtų spręsti kliūčių šalinimo klausimą, 
visų pirma miestų transporto mazguose, 
didinti daugiarūšiškumą ir vadinamąją 
paskutinio kilometro infrastruktūrą, nes 
tai labai sumažins eismo spūstis ir 
pagerins transporto maršrutų efektyvumą 
ir tvarumą;

Or. en

Pakeitimas 56
Anna Deparnay-Grunenberg

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. palankiai vertina Europos Audito 
Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 06/2020 
dėl tvaraus judumo ES miestuose1a; 
atkreipia dėmesį į ataskaitos išvadas, kad 
ES miestai nepakankamai pereina prie 
tvaresnių ir ekologiškesnių transporto 
rūšių ir kad tvariam judumui skirtos ES 
lėšos dar nėra veiksmingai naudojamos jų 
tikslams pasiekti;
_________________
1a Europos Audito Rūmų specialioji 
ataskaita Nr. 06/2020 „Tvarus judumas 
Europos Sąjungos miestuose: be valstybių 
narių įsipareigojimo esminis pagerėjimas 
neįmanomas“, 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban
_Mobility_LT.pdf

Or. en

Pakeitimas 57
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
pasinaudoti svarbesniu sanglaudos 
politikos vaidmeniu remiant rizikos 
prevencijos veiksmus prisitaikyti prie 
dabartinio ir būsimo klimato kaitos 
poveikio, taikant ekosistema grindžiamus 
metodus, kuriant naują infrastruktūrą 
arba modifikuojant esamą infrastruktūrą 
ir didinant atsparumą nelaimėms 
regioniniu ir vietos lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 58
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
tiesioginį TEN-T politikos ir socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos ryšį 
bei perėjimą prie neutralaus poveikio 
klimatui, reikia įtraukti pilietinės 
visuomenės organizacijas ir 
suinteresuotuosius subjektus ir su jais 
konsultuotis siekiant efektyviau, tvariau ir 
tinkamiau įgyvendinti transporto 
infrastruktūros projektus;



PE657.259v01-00 32/44 AM\1212638LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 59
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina įgyvendinti žaliosios 
infrastruktūros sprendimus ir pažymi, kad 
jie ypač svarbūs miestų aplinkai, kuriuose 
gyvena apie 70 % ES gyventojų; pabrėžia, 
kad miestuose žalioji infrastruktūra, pvz., 
žaliosios sienos ir stogai, miesto 
miškingos vietovės, sodai ir žemės sklypai, 
teikia su sveikata susijusią naudą, kaip 
pvz., švarų orą, geresnę vandens kokybę ir 
garso izoliaciją.

5. ragina diegti žaliąją infrastruktūrą 
bei tvarius bei išmanius judumo 
sprendimus, taip pat pažymi, kad jie 
svarbūs tiek miesto, tiek kaimo aplinkoje, 
siekiant sumažinti poveikį klimatui ir 
užtikrinti regionų prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina įgyvendinti žaliosios 
infrastruktūros sprendimus ir pažymi, kad 
jie ypač svarbūs miestų aplinkai, kuriuose 
gyvena apie 70 % ES gyventojų; pabrėžia, 
kad miestuose žalioji infrastruktūra, pvz., 
žaliosios sienos ir stogai, miesto miškingos 
vietovės, sodai ir žemės sklypai, teikia su 
sveikata susijusią naudą, kaip pvz., švarų 
orą, geresnę vandens kokybę ir garso 
izoliaciją.

5. ragina įgyvendinti žaliosios 
infrastruktūros sprendimus ir pažymi, kad 
jie ypač svarbūs ir ne tik miestų aplinkai, 
kuriuose gyvena apie 70 proc. ES 
gyventojų; pabrėžia, kad didmiesčiuose ir 
miestuose žalioji infrastruktūra, pvz., 
žaliosios sienos ir stogai, miesto miškingos 
vietovės, pievos, sodai ir žemės sklypai, 
teikia su sveikata susijusią naudą, pvz., 
švarų orą, geresnę vandens kokybę ir garso 
izoliaciją; pabrėžia, kad investicijos į 
kaimo vietovių žaliąją infrastruktūrą yra 
vienodai svarbios ir jų nereikėtų pamiršti, 
ypač atsižvelgiant į prastą oro kokybę kai 
kuriose vietovėse;
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Or. en

Pakeitimas 61
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina įgyvendinti žaliosios 
infrastruktūros sprendimus ir pažymi, kad 
jie ypač svarbūs miestų aplinkai, kuriuose 
gyvena apie 70 % ES gyventojų; pabrėžia, 
kad miestuose žalioji infrastruktūra, pvz., 
žaliosios sienos ir stogai, miesto miškingos 
vietovės, sodai ir žemės sklypai, teikia su 
sveikata susijusią naudą, kaip pvz., švarų 
orą, geresnę vandens kokybę ir garso 
izoliaciją.

5. ragina įgyvendinti žaliosios 
infrastruktūros sprendimus ir pažymi, kad 
jie ypač svarbūs miestų aplinkai, kuriuose 
gyvena apie 70 proc. ES gyventojų; 
pabrėžia, kad miestuose žalioji 
infrastruktūra, pvz., žaliosios sienos ir 
stogai, miesto miškingos vietovės, sodai ir 
žemės sklypai, teikia su sveikata susijusią 
naudą, pvz., švarų orą, geresnę vandens 
kokybę ir garso izoliaciją; pabrėžia, kad 
žalioji infrastruktūra taip pat suteikia 
galimybių sujungti miesto ir kaimo 
vietoves ir sukuria patrauklių gyvenimui 
ir darbui vietų, be to, miestų žemės 
paskirties keitimas į žaliąją infrastruktūrą 
gali būti ekonomiškai efektyvus ir 
ekonomiškai perspektyvus būdas padidinti 
miestų tvarumą, atsparumą, 
ekologiškumą ir sveikatingumą;

Or. en

Pakeitimas 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina įgyvendinti žaliosios 
infrastruktūros sprendimus ir pažymi, kad 
jie ypač svarbūs miestų aplinkai, kuriuose 
gyvena apie 70 % ES gyventojų; pabrėžia, 
kad miestuose žalioji infrastruktūra, pvz., 

5. ragina įgyvendinti žaliosios 
infrastruktūros sprendimus ir pažymi, kad 
jie ypač svarbūs miestų aplinkai, kuriuose 
gyvena apie 70 proc. ES gyventojų; 
pabrėžia, kad miestuose žalioji 
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žaliosios sienos ir stogai, miesto miškingos 
vietovės, sodai ir žemės sklypai, teikia su 
sveikata susijusią naudą, kaip pvz., švarų 
orą, geresnę vandens kokybę ir garso 
izoliaciją.

infrastruktūra, pvz., žaliosios sienos ir 
stogai, miesto miškingos vietovės, sodai ir 
žemės sklypai, teikia su sveikata susijusią 
naudą, pvz., švarų orą, geresnę vandens 
kokybę ir garso izoliaciją; mano, kad 
žaliosios infrastruktūros sprendimai taip 
pat turėtų būti įgyvendinami taikant 
novatoriškas technologijas ir politikos 
priemones ne miesto aplinkoje, kad niekas 
neatsiliktų, būtų išvengta ekosistemų 
susiskaidymo ir būtų suderintos sąlygos 
skirtingose regiono vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 63
Anna Deparnay-Grunenberg

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina įgyvendinti žaliosios 
infrastruktūros sprendimus ir pažymi, kad 
jie ypač svarbūs miestų aplinkai, kuriuose 
gyvena apie 70 % ES gyventojų; pabrėžia, 
kad miestuose žalioji infrastruktūra, pvz., 
žaliosios sienos ir stogai, miesto miškingos 
vietovės, sodai ir žemės sklypai, teikia su 
sveikata susijusią naudą, kaip pvz., švarų 
orą, geresnę vandens kokybę ir garso 
izoliaciją.

5. ragina įgyvendinti žaliosios 
infrastruktūros sprendimus ir pažymi, kad 
jie ypač svarbūs miestų aplinkai, kuriuose 
gyvena apie 70 proc. ES gyventojų; 
pabrėžia, kad miestuose žalioji 
infrastruktūra, pvz., žaliosios sienos ir 
stogai, miesto miškingos vietovės, sodai ir 
žemės sklypai, teikia su sveikata susijusią 
naudą, pvz., švarų orą, geresnę vandens 
kokybę ir garso izoliaciją; pabrėžia, kad 
svarbu pakankamai investuoti į dviračių 
transporto infrastruktūrą ir kitą aktyvų 
judumą mieste, taip pat į įperkamas 
ekologiško viešojo transporto paslaugas, 
siekiant pagerinti visuomenės sveikatą ir 
sumažinti spūstis;

Or. en

Pakeitimas 64
Rovana Plumb, Vera Tax

Nuomonės projektas
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5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina įgyvendinti žaliosios 
infrastruktūros sprendimus ir pažymi, kad 
jie ypač svarbūs miestų aplinkai, kuriuose 
gyvena apie 70 % ES gyventojų; pabrėžia, 
kad miestuose žalioji infrastruktūra, pvz., 
žaliosios sienos ir stogai, miesto miškingos 
vietovės, sodai ir žemės sklypai, teikia su 
sveikata susijusią naudą, kaip pvz., švarų 
orą, geresnę vandens kokybę ir garso 
izoliaciją.

5. ragina įgyvendinti žaliosios 
infrastruktūros sprendimus ir pažymi, kad 
jie ypač svarbūs miestų aplinkai, kuriuose 
gyvena apie 70 proc. ES gyventojų; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina daugelyje 
miestų didėjantį užmojį gerokai sumažinti 
automobilių eismą pritaikant eismo 
taisykles ir kelių projektavimą pėsčiųjų ir 
dviratininkų naudai; pabrėžia, kad 
miestuose žalioji infrastruktūra, pvz., 
žaliosios sienos ir stogai, miesto miškingos 
vietovės, sodai ir žemės sklypai, teikia su 
sveikata susijusią naudą, pvz., švarų orą, 
geresnę vandens kokybę ir garso izoliaciją;

Or. en

Pakeitimas 65
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia Teisingos 
pertvarkos fondo svarbą siekiant užtikrinti 
teisingą, įtraukų ir socialiai priimtiną 
perėjimą prie neutralaus poveikio 
klimatui, kai niekas nepaliekamas 
nuošalyje ir kai užkertamas kelias 
energijos nepritekliui; pabrėžia, kad 
reikia remti darbuotojų ir darbo ieškančių 
asmenų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą transporto sektoriuje, 
ypatingą dėmesį skiriant įvairovei ir lyčių 
lygybei; pabrėžia, kad reikia tvarių 
investicijų į MVĮ, pažangų ir tvarų 
judumą, taip pat į aplinką tausojančią 
transporto infrastruktūrą;

Or. en
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Pakeitimas 66
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad kaimo ir tarpinės 
vietovės sudaro 88 proc. ES teritorijos, 
jose gyvena 55 proc. ES gyventojų, 
sukuriama 43 proc. jos bendrosios 
pridėtinės vertės ir yra 56 proc. jos darbo 
vietų; todėl pabrėžia, kad kaimo plėtra yra 
labai svarbi teritorinei, socialinei ir 
ekonominei sanglaudai; prašo Komisijos 
parengti Kaimo darbotvarkę, kurioje būtų 
taikomas holistinis požiūris siekiant 
įgalinti kaimo bendruomenes, be kita ko, 
spręsti perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui klausimą, įskaitant perėjimą prie 
tvaresnių ir pažangesnių transporto rūšių;

Or. en

Pakeitimas 67
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Europos Komisiją remti 
būsto renovacijos masto ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo 
programas Europos miestuose, siekiant 
pagerinti jų efektyvumą, atsižvelgiant į tai, 
kad nuo trečdalio iki pusės 
energijos miestuose sunaudojama 
šildymui; nurodo, kad atsižvelgiant į senų 
gyvenamųjų ir kitų pastatų skaičių 
miestuose, renovacijos rodikliai turi 
padidėti 3–5 kartus, palyginti su 
dabartiniais, kad priartėtų prie 1,5 
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laipsnių scenarijaus pagal Paryžiaus 
susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 68
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį remiant 
rizikos prevencijos priemones, kuriomis 
daugiausia dėmesio skiriama 
prisitaikymui prie dabartinio ir būsimo 
klimato kaitos poveikio, be kita ko, 
atsižvelgiant į ekosistemomis grindžiamus 
metodus ir gamtinius sprendimus, skirtus 
naujos infrastruktūros kūrimui; mano, 
kad sanglaudos politika taip pat turėtų 
būti modernizuota esama infrastruktūra, 
kad būtų galima imtis kovos su klimato 
kaita priemonių regionų ir vietos 
lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 69
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į tai, kad turizmo 
sektoriuje vyksta dideli pokyčiai, kurie 
paspartėjo dėl COVID-19 poveikio: 
paklausa pasislinko link labiau vietinių ir 
ekologiškesnių galimybių bei link 
smulkesnės apgyvendinimo 
infrastruktūros; pabrėžia, kad šiomis 
aplinkybėmis kaimo turizmas iš tiesų gali 
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padėti vystyti apleistas vietoves, jei tik bus 
investuota į jų atvėrimą;

Or. fr

Pakeitimas 70
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad svarbios naujos 
žaliosios technologijos, skirtos visų 
transporto rūšių tvariam, pažangiam ir 
automatizuotam judumui ir logistikai, 
įskaitant bilietų pardavimo ir sklandaus 
judumo technologijų paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 71
Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina numatyti konkrečiai 
turizmui skirtas biudžeto lėšas, kad MVĮ 
būtų sudarytos tvirtesnės sąlygos ir 
užtikrintos geresnės galimybės šiame 
sektoriuje;

Or. ro

Pakeitimas 72
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad retai apgyvendintose 
vietovėse, kuriose paprastai trūksta 
kokybiškos transporto infrastruktūros ir 
paslaugų, piliečiai pasikliauja savo 
individualiomis transporto priemonėmis; 
primena, kad, siekiant gerinti šių retai 
apgyvendintų vietovių sujungimą ir 
prieinamumą, reikia didinti viešojo 
kolektyvinio transporto paslaugų teikimo 
dažnį; ragina Komisiją atsižvelgti į šiuos 
aspektus rengiant įvairias transporto 
srities teisėkūros iniciatyvas dėl 
pažangaus ir tvaraus judumo; ragina 
valstybes nares įtraukti šiuos poreikius ir 
uždavinius į savo nacionalinius planus;

Or. en

Pakeitimas 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primygtinai ragina Komisiją, 
valstybes nares ir, kai taikoma, regionų ir 
vietos valdžios institucijas panaudoti 
sanglaudos politiką transporto ir 
infrastruktūros projektams, kuriais 
žmonių judumo poreikis suderinamas su 
kuo didesne pagarba gamtai ir jos 
ekosistemoms; mano, kad Komisija, 
valstybės narės ir, kai taikoma, regionų ir 
vietos valdžios institucijos visada turėtų 
rasti tinkamiausią pusiausvyrą tarp 
poreikio tobulinti bei plėsti infrastruktūrą 
ir gamtos bei ekosistemų išsaugojimo;

Or. en

Pakeitimas 74
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
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Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina remti ilgalaikį perėjimą 
nuo kelių transporto prie geležinkelių ir 
vidaus vandenų laivybos, kaip nustatyta 
Europos žaliajame kurse; ragina 
pirmiausia skirti sanglaudos fondų lėšas 
veiksmams, kuriais remiami daugiarūšiai 
ir skaitmeniniai sprendimai, ir 
veiksmams, kuriais kuriamos, 
atnaujinamos ir užbaigiamos geležinkelių 
ir vidaus vandenų kelių infrastruktūros 
jungtys su uostais ir kitais daugiarūšio 
transporto mazgais, siekiant palengvinti 
perėjimą prie kitų transporto rūšių;

Or. en

Pakeitimas 75
Anna Deparnay-Grunenberg

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pritaria sanglaudos fondų 
naudojimui tvariam judumui miestuose, 
pavyzdžiui, įgyvendinant dabartinius 
tvaraus judumo miestuose planus, ir 
mano, kad tokio finansavimo apimtis 
turėtų būti padidinta, kad juo galėtų 
pasinaudoti daugiau miestų teritorijų; 
ragina toliau plėtoti veiksmingus tvaraus 
judumo sprendimus taip pat ir Sąjungos 
kaimo ir rečiau apgyvendintose vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 76
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
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Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. palankiai vertina bendrą taisyklių 
sąvadą, dabar taikomą septyniems ES 
fondams, kurių veikla vykdoma 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
(pasidalijamasis valdymas);

Or. en

Pakeitimas 77
Rovana Plumb, Vera Tax

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia vietos ir regionų valdžios 
institucijų vaidmenį švelninant klimato 
kaitą ir prisitaikant prie jos taikant 
holistines regioninės integracijos 
strategijas, kad būtų užtikrintas tvarus 
vystymasis niekieno nepaliekant 
nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 78
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, 
Johan Danielsson

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pabrėžia, kad inovacijos ir 
skaitmeninimas atlieka svarbų vaidmenį 
mažinant transporto sektoriaus 
priklausomybę nuo iškastinio kuro, 
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atsižvelgiant į Europos žaliojo kurso 
užmojus; pabrėžia, kad reikia didinti 
sanglaudos fondų finansinę paramą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
susijusiems su mažataršio ir netaršaus 
judumo sprendimais, ypač susijusiais su 
pažangiomis technologijomis ir 
išmaniuoju judumu visose transporto 
rūšyse, įskaitant alternatyviuosius degalus 
(pavyzdžiui, baterijas ir vandenilį) ir 
tvarius infrastruktūros projektus; 
ragina sanglaudos politikos finansavimo 
nenaudoti investicijoms į iškastinį kurą;

Or. en

Pakeitimas 79
Rovana Plumb, Vera Tax

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. primena, kad svarbu remti turizmo 
sektorių, visų pirma investicijomis, 
kuriomis prisidedama prie sektoriaus ir jo 
vertės grandinių atsigavimo, ilgalaikio 
konkurencingumo ir tvarumo stiprinimo 
remiant veiksmus, kuriais skatinamas 
tvarus, prieinamas, novatoriškas ir 
skaitmeninis turizmas, įskaitant ekologinį 
turizmą, kaimo turizmą, jūrų turizmą, 
kultūrinį turizmą, dviračių turizmą ir 
geležinkelių turizmą;

Or. en

Pakeitimas 80
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. palankiai vertina naują projektų 
sistemą, pagal kurią nustatoma metinė 
veiklos rezultatų peržiūra, kuri atliekama 
kaip konkrečios programos institucijų ir 
Komisijos politinis dialogas;

Or. en

Pakeitimas 81
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. mano, kad efektyvus ir pigus 
viešasis transportas yra labai svarbus 
siekiant tvaraus judumo mieste ir kaime; 
pabrėžia, kad reikia didinti paramą vietos 
ir regiono lygmens bei pasienio vietovių 
viešojo transporto tinklams ir jo parkams, 
nes tai būtų veiksminga priemonė 
pereinant prie mažataršio judumo, ypač 
miestų aglomeracijų centruose, ir gerinti 
susisiekimą kaimo vietovėse, siekiant 
skatinti teritorinę sanglaudą; ragina teikti 
finansinę paramą dviračių ir pėsčiųjų 
infrastruktūros tinklui plėsti;

Or. en

Pakeitimas 82
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. pabrėžia, kad svarbu, jog atokiausi 
regionai ir toliau gaus specialią ES 
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paramą;

Or. en

Pakeitimas 83
Vera Tax, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. mano, kad geležinkelių transportas 
turėtų būti reali alternatyva 
individualizuotoms transporto rūšims ir 
trumpojo bei vidutinio nuotolio 
skrydžiams; todėl ragina imtis priemonių 
ir teikti finansinę paramą siekiant 
atgaivinti vietos, regionines ir 
tarpregionines geležinkelio linijas, gerinti 
tarpvalstybinį vietos, regionų ir 
nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą, atgaivinti Europos 
naktinių traukinių tinklą, sukurti bendrą 
ir skaidrią bilietų rezervavimo sistemą ir 
skatinti tvarų turizmą; ragina užtikrinti, 
kad geležinkelių transportas būtų 
pigesnis, efektyvesnis bei patrauklesnis ir 
prisidėtų prie eismo įvykių ir išmetamo 
CO2 kiekio mažinimo;

Or. en


