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Pakeitimas 1
Daniel Freund

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į Europos 
Komisijos vertinimą, kad su Europos 
infrastruktūros tinklų priemone (EITP) 
susijusi klaidų rizika yra maža; vis dėlto 
prašo Komisijos kartu su Audito Rūmais ir 
OLAF atidžiai stebėti ES transporto 
projektus, nes viešųjų investicijų į 
infrastruktūrą atvejais itin dažnai 
susiduriama su sukčiavimu;

2. atkreipia dėmesį į Europos 
Komisijos vertinimą, kad su Europos 
infrastruktūros tinklų priemone (EITP) 
susijusi klaidų rizika yra maža; vis dėlto 
prašo Komisijos kartu su Audito Rūmais ir 
OLAF atidžiai stebėti ES transporto 
projektus, nes viešųjų investicijų į 
infrastruktūrą atvejais itin dažnai 
susiduriama su sukčiavimu; mano, kad tai 
būtina ne tik siekiant užtikrinti 
skaidrumą, kuris padėtų užkirsti kelią 
korupcijai ir netinkamam mokesčių 
mokėtojų pinigų naudojimui, bet ir 
užtikrinti, kad nebūtų pažeisti aukščiausi 
naudotojų saugos standartai;

Or. en

Pakeitimas 2
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į Europos 
Komisijos vertinimą, kad su Europos 
infrastruktūros tinklų priemone (EITP) 
susijusi klaidų rizika yra maža; vis dėlto 
prašo Komisijos kartu su Audito Rūmais ir 
OLAF atidžiai stebėti ES transporto 
projektus, nes viešųjų investicijų į 
infrastruktūrą atvejais itin dažnai 
susiduriama su sukčiavimu;

2. atkreipia dėmesį į Europos 
Komisijos vertinimą, kad su Europos 
infrastruktūros tinklų priemone (EITP) 
susijusi klaidų rizika yra maža; vis dėlto 
prašo Komisijos kartu su Audito Rūmais ir 
OLAF, siekiant išvengti sukčiavimo, 
atidžiai stebėti ES transporto projektus, nes 
viešųjų investicijų į infrastruktūrą atvejais 
itin dažnai linkstama sukčiauti;

Or. en
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Pakeitimas 3
Maria Grapini, István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį, kad iki 2019 m. 
pabaigoje iš visos dabartinei DFP skirtų 
ESI fondų asignavimų (465 milijardų 
eurų) sumos tik 40 % buvo sumokėta 
valstybėms narėms, palyginti su 46 % 
2012 m. pabaigoje, atitinkamais 
ankstesnės DFP metais. 2019 m. visų 
asignavimų sumokėta dalis sudarė 12 %, 
ji buvo panaši 2012 m., atitinkamais 
ankstesnės DFP metais, sumokėtų 
asignavimų dalį (13 %).

Or. en

Pakeitimas 4
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph 
Oetjen

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. Palankiai vertina tai, kad 2019 m. 
pradėtas projektas „Žaliasis dangus“ 
(angl. Greening the blue), kuriuo 
siekiama sumažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį ir sukurti veiksmingesnes varymo 
sistemas, paremtas sulankstoma vėjo 
bure; pažymi, kad jis buvo finansuojamas 
iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo;

Or. en

Pakeitimas 5
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph 
Oetjen
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad šeštaisiais dabartinio 
2014–2020 m. programavimo laikotarpio 
metais iki 2020 m sausio mėnesio tik 
maždaug 31 proc. iš pradžių skirtų lėšų 
buvo išmokėtos, todėl kyla abejonių dėl 
visiško EITP įgyvendinimo; ragina 
valstybes nares gerokai paspartinti 
investicijas, o Komisiją – sustiprinti 
stebėseną, atsižvelgiant į neatidėliotiną 
poreikį investuoti į infrastruktūrą siekiant 
greito ekonomikos atsigavimo po su 
COVID-19 susijusio ekonomikos 
nuosmukio;

5. pažymi, kad šeštaisiais dabartinio 
2014–2020 m. programavimo laikotarpio 
metais iki 2020 m sausio mėnesio tik 
maždaug 31 proc. iš pradžių skirtų lėšų 
buvo išmokėtos, todėl kyla abejonių dėl 
visiško EITP įgyvendinimo; ragina 
valstybes nares gerokai paspartinti 
investicijas, o Komisiją – sustiprinti 
stebėseną, atsižvelgiant į neatidėliotiną 
poreikį investuoti į infrastruktūrą siekiant 
greito ekonomikos atsigavimo po su 
COVID-19 susijusio ekonomikos 
nuosmukio; ragina Komisiją užtikrinti 
ilgalaikį ir nuoseklų įsipareigojimų 
planavimą ir ragina stiprinti finansavimo 
ir projektų orientyrų įgyvendinimo sąsają, 
siekiant užtikrinti, kad pagrindiniai TEN-
T tinklai būtų baigti kurti laiku; pažymi, 
kad naudojant turimus Europos 
struktūrinius ir investicijų fondus kelių 
projektams, kurie papildo pagrindinį 
tinklą, pirmenybę reikia teikti 
pasauliniam tinklui.

Or. en

Pakeitimas 6
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad šeštaisiais dabartinio 
2014–2020 m. programavimo laikotarpio 
metais iki 2020 m sausio mėnesio tik 
maždaug 31 proc. iš pradžių skirtų lėšų 
buvo išmokėtos, todėl kyla abejonių dėl 
visiško EITP įgyvendinimo; ragina 
valstybes nares gerokai paspartinti 
investicijas, o Komisiją – sustiprinti 

5. pažymi, kad šeštaisiais dabartinio 
2014–2020 m. programavimo laikotarpio 
metais iki 2020 m sausio mėnesio tik 
maždaug 31 proc. iš pradžių skirtų lėšų 
buvo išmokėtos, todėl kyla abejonių dėl 
visiško EITP įgyvendinimo; ragina 
Komisiją paraginti valstybes nares gerokai 
paspartinti investicijas, o taip pat ragina 
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stebėseną, atsižvelgiant į neatidėliotiną 
poreikį investuoti į infrastruktūrą siekiant 
greito ekonomikos atsigavimo po su 
COVID-19 susijusio ekonomikos 
nuosmukio;

Komisiją sustiprinti stebėseną, 
atsižvelgiant į neatidėliotiną poreikį 
investuoti į infrastruktūrą siekiant greito 
ekonomikos atsigavimo po su COVID-19 
susijusio ekonomikos nuosmukio ir 
užtikrinti tarpusavio ryšius Europos 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 7
Mario Furore, Laura Ferrara

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į Europos Audito 
Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 10/2020 
išvadas, kuriose išreiškiama daug 
abejonių dėl Turino ir Liono geležinkelio 
linijos projekto naudos ekonominiu ir 
aplinkosaugos požiūriu ir pabrėžiama, 
kad paaiškėjo, jog eismo prognozės 
neatitinka tikrovės; ragina Europos 
Komisiją atlikti pakartotinę projekto 
analizę ir nutraukti jo finansavimą;

Or. it

Pakeitimas 8
Clare Daly

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pakartoja savo paramą tam, kad 
2018 m. kovo mėn. priėmus veiksmų 
planą transeuropinio transporto tinklo 
(TEN-T) politika papildyta karinio 
mobilumo ramsčiu; apgailestauja dėl to, 
kad Komisijos ir Europos Parlamento 
pasiūlymo į 2021–2027 m. EITP biudžetą 

Išbraukta.
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įtraukti naują 6,5 mlrd. EUR paketą, 
skirtą karinio mobilumo poreikiams, lėšų 
kiekis buvo labai sumažintas;

Or. en

Pakeitimas 9
Daniel Freund

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pakartoja savo paramą tam, kad 
2018 m. kovo mėn. priėmus veiksmų 
planą transeuropinio transporto tinklo 
(TEN-T) politika papildyta karinio 
mobilumo ramsčiu; apgailestauja dėl to, 
kad Komisijos ir Europos Parlamento 
pasiūlymo į 2021–2027 m. EITP biudžetą 
įtraukti naują 6,5 mlrd. EUR paketą, skirtą 
karinio mobilumo poreikiams, lėšų kiekis 
buvo labai sumažintas;

6. palankiai vertina tai, kad 
pasiūlymas į 2021-2027 m. EITP biudžetą 
įtraukti naują kariniam mobilumui skirtą 
paketą buvo labai sumažintas;

Or. en

Pakeitimas 10
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pakartoja savo paramą tam, kad 
2018 m. kovo mėn. priėmus veiksmų planą 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
politika papildyta karinio mobilumo 
ramsčiu; apgailestauja dėl to, kad 
Komisijos ir Europos Parlamento 
pasiūlymo į 2021–2027 m. EITP biudžetą 
įtraukti naują 6,5 mlrd. EUR paketą, skirtą 
karinio mobilumo poreikiams, lėšų kiekis 
buvo labai sumažintas;

6. pakartoja savo paramą tam, kad 
2018 m. kovo mėn. priėmus veiksmų planą 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
politika papildyta karinio mobilumo 
ramsčiu; apgailestauja dėl to, kad 
Komisijos ir Europos Parlamento 
pasiūlymo į 2021–2027 m. EITP biudžetą 
įtraukti naują 6,5 mlrd. EUR paketą, skirtą 
karinio mobilumo poreikiams, lėšų kiekis 
buvo labai sumažintas; pažymi, kad svarbu 
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didinti mūsų pajėgumus reaguoti į 
kritines situacijas, prie ko galėtų prisidėti 
karinis mobilumas;

Or. en

Pakeitimas 11
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją toliau plėtoti savo 
mechanizmą ir priemones, kad piliečiai ir 
suinteresuotieji subjektai galėtų būti 
geriau informuoti apie turizmo ir 
transporto projektus, kuriuos ji 
finansuoja iš Europos regioninės plėtros 
fondo ir Sanglaudos fondo;

Or. en

Pakeitimas 12
Daniel Freund

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pakartoja Parlamento prašymą 
sukurti naują biudžeto eilutę, skirtą 
turizmui, siekiant paremti šį sektorių, kuris 
labai nukentėjo nuo COVID-19 krizės; 
palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai 
pradėjo auditą, kad įvertintų turizmo 
projektus, kurie 2007–2013 m. buvo 
bendrai finansuojami 6,4 mlrd. EUR suma, 
ir iki šiol – 4 mlrd. EUR suma 2014–2020 
m. Europos regioninės plėtros fondo ir 
Sanglaudos fondo lėšomis, nes tai padės 
pagerinti ES turizmo politiką;

7. pakartoja Parlamento prašymą 
sukurti naują biudžeto eilutę Tvariam 
turizmui, siekiant paremti nuo COVID-19 
krizės smarkiai nukentėjusio sektoriaus 
atsigavimą ir pertvarką ir užtikrinti, kad 
jis būtų atsparus ateičiai ir atitiktų 
Europos žaliojo kurso užmojus; palankiai 
vertina tai, kad Audito Rūmai pradėjo 
auditą, kad įvertintų turizmo projektus, 
kurie 2007–2013 m. buvo bendrai 
finansuojami 6,4 mlrd. EUR suma, ir iki 
šiol – 4 mlrd. EUR suma 2014–2020 m. 
Europos regioninės plėtros fondo ir 
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Sanglaudos fondo lėšomis, nes tai padės 
pagerinti ES turizmo politiką;

Or. en

Pakeitimas 13
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pakartoja Parlamento prašymą 
sukurti naują biudžeto eilutę, skirtą 
turizmui, siekiant paremti šį sektorių, 
kuris labai nukentėjo nuo COVID-19 
krizės; palankiai vertina tai, kad Audito 
Rūmai pradėjo auditą, kad įvertintų 
turizmo projektus, kurie 2007–2013 m. 
buvo bendrai finansuojami 6,4 mlrd. EUR 
suma, ir iki šiol – 4 mlrd. EUR suma 2014–
2020 m. Europos regioninės plėtros fondo 
ir Sanglaudos fondo lėšomis, nes tai padės 
pagerinti ES turizmo politiką;

7. pakartoja Parlamento prašymą 
sukurti naują biudžeto eilutę, skirtą 
turizmui, kuris yra svarbus ES 
ekonomikos sektorius ir kuris labai 
nukentėjo nuo COVID-19 krizės; palankiai 
vertina tai, kad Audito Rūmai pradėjo 
auditą, kad įvertintų turizmo projektus, 
kurie 2007–2013 m. buvo bendrai 
finansuojami 6,4 mlrd. EUR suma, ir iki 
šiol – 4 mlrd. EUR suma 2014–2020 m. 
Europos regioninės plėtros fondo ir 
Sanglaudos fondo lėšomis, nes tai padės 
pagerinti ES turizmo politiką;

Or. en

Pakeitimas 14
Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pakartoja Parlamento prašymą 
sukurti naują biudžeto eilutę, skirtą 
turizmui, siekiant paremti šį sektorių, 
kuris labai nukentėjo nuo COVID-19 
krizės; palankiai vertina tai, kad Audito 
Rūmai pradėjo auditą, kad įvertintų 
turizmo projektus, kurie 2007–2013 m. 
buvo bendrai finansuojami 6,4 mlrd. EUR 

7. pakartoja Parlamento prašymą 
sukurti naują biudžeto eilutę turizmui, kad 
būtų galima finansuoti ateičiai pritaikytą, 
suskaitmenintą ir tvarų turizmą; palankiai 
vertina tai, kad Audito Rūmai pradėjo 
auditą, kad įvertintų turizmo projektus, 
kurie 2007–2013 m. buvo bendrai 
finansuojami 6,4 mlrd. EUR suma, ir iki 
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suma, ir iki šiol – 4 mlrd. EUR suma 2014–
2020 m. Europos regioninės plėtros fondo 
ir Sanglaudos fondo lėšomis, nes tai padės 
pagerinti ES turizmo politiką;

šiol – 4 mlrd. EUR suma 2014–2020 m. 
Europos regioninės plėtros fondo ir 
Sanglaudos fondo lėšomis, nes tai padės 
pagerinti ES turizmo politiką;

Or. en

Pakeitimas 15
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pastebi, kad Audito Rūmai nustatė 
daug klaidų, susijusių su viešaisiais 
pirkimais, valstybės pagalbos taisyklėmis 
ir dotacijų skyrimo procedūromis, 
daugiausia „Sanglaudos“ ir „Gamtos 
išteklių“ išlaidų kategorijose. Šios klaidos 
prisidėjo prie 20 % Audito Rūmų 
nustatyto didelės rizikos išlaidų klaidų 
lygio 2018 m.,  todėl Komisija turėtų 
nustatyti būdus, kaip sumažinti klaidų 
skaičių;

Or. en

Pakeitimas 16
Pierre Karleskind, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Nicola Danti

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pažymi, kad Audito Rūmai savo 
2019 m. audito metu atkreipė dėmesį į 
nepakankamą Sanglaudos fondo 
panaudojimą geležinkelio linijų 
atkarpoms finansuoti; apgailestauja, kad 
nėra aiškios perėjimo prie tvaresnių rūšių 
transporto tendencijos; pabrėžia, kad 
svarbu investuoti į tvarius transporto 
tinklus;
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Or. en

Pakeitimas 17
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. palankiai vertina tai, kad Komisija 
parengė Viešųjų pirkimų veiksmų planą, 
kuris nuo 2014 m. buvo kelis kartus 
atnaujintas;

Or. en

Pakeitimas 18
Maria Grapini, István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. Iš bendrų Audito Rūmų gautų ir 
pateiktų įrodymų, matyti, kad klaidų lygis 
srities „Ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda“ išlaidose buvo reikšmingas. 
Šioje DFP pakategorėje Audito Rūmų 
operacijų testavimas parodė, kad bendras 
įvertintas klaidų lygis yra 4,4 %;

Or. en

Pakeitimas 19
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
7 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7d. rekomenduoja Komisijai aktyviau 
vykdyti informavimo kampaniją, susijusią 
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su programos „Horizontas 2020“ 
finansavimo taisyklėmis, ypatingą dėmesį 
skiriant MVĮ.

Or. en


