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Pakeitimas 1
Daniel Freund

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Sąjungos transporto 
sektorius yra labai svarbus Sąjungos 
ekonominiam, socialiniam ir aplinkos 
vystymuisi bei jos tvarumui ir siekiant 
užtikrinti visų Sąjungos regionų teritorinį 
prieinamumą ir susisiekimą, ypatingą 
dėmesį skiriant periferiniams, kaimo, salų 
ir atokiausiems regionams;

A. kadangi Sąjungos transporto 
sektorius yra labai svarbus Sąjungos 
ekonominiam vystymuisi ir socialinei 
sanglaudai, siekiant užtikrinti visų 
Sąjungos regionų teritorinį prieinamumą ir 
susisiekimą, ypatingą dėmesį skiriant 
periferiniams, kaimo, salų ir atokiausiems 
regionams; kadangi jis taip pat daro 
poveikį aplinkai ir klimatui bei didina 
informuotumą apie tai, koks svarbus jo 
tvarumas;

Or. en

Pakeitimas 2
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi ES transporto sektorius yra 
labai svarbus Sąjungos ekonominiam, 
socialiniam ir aplinkosauginiam 
vystymuisi, jos tvarumui ir visų ES regionų 
teritorinio prieinamumo ir sujungiamumo 
užtikrinimui, ypatingą dėmesį skiriant 
periferiniams, kaimo, salų bei atokiausiems 
regionams ir kitoms geografiniu požiūriu 
nepalankioje padėtyje esančioms 
vietovėms;

A. kadangi ES transporto sektorius yra 
labai svarbus Sąjungos 
konkurencingumui, ekonominiam, 
socialiniam ir aplinkosauginiam 
vystymuisi, jos tvarumui ir visų ES regionų 
teritorinio prieinamumo ir sujungiamumo 
užtikrinimui, ypatingą dėmesį skiriant 
periferiniams, kaimo, salų bei atokiausiems 
regionams ir kitoms geografiniu požiūriu 
nepalankioje padėtyje esančioms 
vietovėms;

Or. en
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Pakeitimas 3
Gheorghe Falcă

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi laisvas žmonių ir prekių 
judėjimas visoje Europos Sąjungoje ir jos 
bendrojoje rinkoje yra pagrindinė laisvė; 
kadangi dėl kelionių ir darbo ES pagerėjo 
sanglauda, padidėjo Europos 
konkurencingumas pasaulinėse prekių ir 
pramonės gamybos tiekimo grandinėse 
bei sustiprėjo europinė tapatybė;

Or. en

Pakeitimas 4
Daniel Freund

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi transportas bus itin svarbus 
siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį 
klimatui; kadangi reikia pakankamų 
investicijų, kad būtų daroma pažanga 
įgyvendinant žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką šiame sektoriuje ir paspartintas 
perėjimas prie darnaus ir išmanaus judumo 
siekiant žaliojo kurso tikslų;

B. kadangi transportas bus itin svarbus 
siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį 
klimatui, visų pirma siekiant tarpinių 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
tikslų, kaip nustatyta Europos klimato 
teisės akte, pradedant 60 proc. 2030 m.; 
kadangi reikia pakankamų tikslinių 
investicijų, kad būtų daroma pažanga 
įgyvendinant žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką šiame sektoriuje ir paspartintas 
perėjimas prie darnaus ir išmanaus judumo 
siekiant žaliojo kurso tikslų;

Or. en

Pakeitimas 5
Gheorghe Falcă
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Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi transportas bus itin svarbus 
siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį 
klimatui; kadangi reikia pakankamų 
investicijų, kad būtų daroma pažanga 
įgyvendinant žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką šiame sektoriuje ir paspartintas 
perėjimas prie darnaus ir išmanaus judumo 
siekiant žaliojo kurso tikslų;

B. kadangi transportas bus itin svarbus 
siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį 
klimatui; kadangi reikia pakankamų 
investicijų, kad būtų daroma pažanga 
įgyvendinant žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką šiame sektoriuje ir paspartintas 
perėjimas prie darnaus ir išmanaus judumo 
siekiant žaliojo kurso ir Paryžiaus 
susitarimo tikslų;

Or. en

Pakeitimas 6
Daniel Freund

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi turizmas yra labai svarbus 
ES ekonomikos sektorius ir ketvirta pagal 
dydį ES eksporto pramonės šaka, kuri 
atlieka svarbų vaidmenį ES ekonomikos, 
konkurencingumo ir užimtumo srityse bei 
skatinant socialinę gerovę;

C. kadangi turizmas yra labai svarbus 
ES ekonomikos sektorius ir ketvirta pagal 
dydį ES eksporto pramonės šaka, kuri 
atlieka svarbų vaidmenį ES ekonomikos, 
konkurencingumo ir užimtumo srityse bei 
skatinant socialinę gerovę; kadangi, jei 
problema nebus tinkamai sprendžiama, jis 
taip pat gali būti svarbus išmetamųjų 
teršalų šaltinis ir prisidėti prie aplinkos 
būklės blogėjimo; kadangi jis tebėra labai 
priklausomas nuo sezoninės ir, deja, 
dažnai mažų garantijų darbo rinkos;

Or. en

Pakeitimas 7
Gheorghe Falcă

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

Ca. kadangi ES taip pat turi užtikrinti 
aukščiausio lygio ir veiksmingumo 
skaitmeninę infrastruktūrą, visų pirma, 
pasitelkiant 5G technologiją, kuria 
teikiama daug įvairių paslaugų ir, taikant 
įvairias mobilumo taikomąsias 
programas, sudaromos sąlygos pasiekti 
aukštesnį automatizavimo lygį; kadangi 
tam, kad įvyktų skaitmeninė transporto 
sektoriaus transformacija, ES turi 
užtikrinti, kad būtų pagrindiniai 
skaitmeninimo veiksniai, įskaitant 
elektroninius mobilumo komponentus, 
tinklo infrastruktūrą, debesų ir paribio 
išteklius, duomenų technologijas ir 
valdymą bei dirbtinį intelektą;

Or. en

Pakeitimas 8
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi transporto ir turizmo 
sektoriai yra vieni iš labiausiai 
nukentėjusių nuo pastarojo meto COVID-
19 krizės; kadangi paaiškėjo, kad 
transportas yra nepaprastai svarbus siekiant 
krizės metu visoje ES užtikrinti nuolatinį 
prekių srautą ir jis atliks svarbiausią 
vaidmenį paskirstant COVID-19 vakciną;

D. kadangi transporto ir turizmo 
sektoriai yra vieni iš labiausiai 
nukentėjusių nuo pastarojo meto COVID-
19 krizės; kadangi transporto ir turizmo 
sektorių atsigavimas yra pagrindiniai 
veiksniai gerai veikiančiai ES vidaus 
rinkai, taip pat junglumui, 
konkurencingumui ir darbo vietų kūrimui 
ES užtikrinti; kadangi paaiškėjo, kad 
transportas yra nepaprastai svarbus siekiant 
krizės metu visoje ES užtikrinti nuolatinį 
prekių srautą ir jis atliks svarbiausią 
vaidmenį paskirstant COVID-19 vakciną;

Or. en
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Pakeitimas 9
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi transporto ir turizmo 
sektoriai yra vieni iš labiausiai 
nukentėjusių nuo pastarojo meto COVID-
19 krizės; kadangi paaiškėjo, kad 
transportas yra nepaprastai svarbus siekiant 
krizės metu visoje ES užtikrinti nuolatinį 
prekių srautą ir jis atliks svarbiausią 
vaidmenį paskirstant COVID-19 vakciną;

D. kadangi transporto ir turizmo 
sektoriai yra vieni iš labiausiai 
nukentėjusių nuo pastarojo meto COVID-
19 krizės; kadangi 2020 m. pradėti taikyti 
judėjimo laisvės suvaržymai turėjo 
neigiamą poveikį vidaus rinkos veikimui; 
kadangi paaiškėjo, kad transportas yra 
nepaprastai svarbus siekiant krizės metu 
visoje ES užtikrinti nuolatinį prekių srautą 
ir jis atliks svarbiausią vaidmenį 
paskirstant COVID-19 vakciną;

Or. en

Pakeitimas 10
Gheorghe Falcă

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi transporto ir turizmo 
sektoriai yra vieni iš labiausiai 
nukentėjusių nuo pastarojo meto COVID-
19 krizės; kadangi paaiškėjo, kad 
transportas yra nepaprastai svarbus siekiant 
krizės metu visoje ES užtikrinti nuolatinį 
prekių srautą ir jis atliks svarbiausią 
vaidmenį paskirstant COVID-19 vakciną;

D. kadangi transporto ir turizmo 
sektoriai ir šiuose sektoriuose sukuriamos 
darbo vietos yra vieni iš labiausiai 
nukentėjusių nuo pastarojo meto COVID-
19 krizės; kadangi paaiškėjo, kad 
transportas yra nepaprastai svarbus siekiant 
krizės metu visoje ES užtikrinti nuolatinį 
prekių srautą ir jis atliks svarbiausią 
vaidmenį paskirstant COVID-19 vakciną;

Or. en
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Pakeitimas 11
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi įgyvendinant visiškai 
saugaus eismo vizijos tikslą, iki 2030 m. 
mirčių keliuose skaičių siekiama 
sumažinti 50 proc., o iki 2050 m. pasiekti 
tikslą, kad keliuose niekas nežūtų; 
kadangi investicijos į kelių eismo 
saugumą yra pagrindinis ES strateginio 
veiksmų plano dėl kelių eismo saugumo 
elementas; kadangi vyrauja didelis 
žūstančiųjų keliuose skaičius, akivaizdu, 
kad reikia daugiau investicijų, siekiant 
užtikrinti kelių ir eismo dalyvių saugumą;

Or. en

Pakeitimas 12
Daniel Freund

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi 2022 m. bus Europos 
žalesnių miestų metai; kadangi tvaraus ir 
aktyvaus judumo miestuose užtikrinimas 
yra labai svarbus šios iniciatyvos 
komponentas, nes dėl jo mažėja spūstys, 
gerėja oro kokybė, o viešosiose erdvėse 
mažėja transporto priemonių, taip joms 
tampant žalesnėmis; kadangi 2021 m. yra 
Europos geležinkelių metai;

Or. en

Pakeitimas 13
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Dorien Rookmaker

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi skaidrumas yra 
nepaprastai svarbus, siekiant išsaugoti ES 
piliečių pasitikėjimą ES institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 14
Daniel Freund

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pažymi, kad ES transporto 
sektoriaus išmetamų teršalų kiekis 
2019 m. ir toliau didėjo, o prognozės, 
grindžiamos 2019 m. ES valstybėse narėse 
galiojančiomis politikos priemonėmis, 
rodo, kad transporto išmetamųjų teršalų 
kiekis palyginti su 1990 m. lygiu iki 
2030 m. padidės 32 proc.1a;
_________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-7/assessment

Or. en

Pakeitimas 15

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina stiprinti veiksmus, būtinus 1. ragina stiprinti veiksmus, būtinus 
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siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
ir iki 2050 m. užtikrinti teisingą perėjimą 
prie neutralaus poveikio klimatui; todėl 
ragina, laikantis pagal žaliąjį kursą 
numatytų reglamentavimo reikalavimų, 
skirti pakankamai lėšų pavyzdiniams 
darnaus ir išmanaus judumo strategijos 
projektams, tikslams ir iniciatyvoms ir visų 
pirma padidinti finansinę paramą darnaus ir 
išmanaus judumo veiksmams;

siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
ir iki 2050 m. užtikrinti teisingą perėjimą 
prie neutralaus poveikio klimatui; todėl 
ragina, laikantis pagal žaliąjį kursą 
numatytų reglamentavimo reikalavimų, 
skirti pakankamai lėšų pavyzdiniams 
darnaus ir išmanaus judumo strategijos 
projektams, tikslams ir iniciatyvoms ir visų 
pirma padidinti finansinę paramą darnaus ir 
išmanaus judumo veiksmams; pabrėžia, 
kad aplinkos, ekonomikos ir socialiniu 
požiūriu darnios visuomenės egzistavimas 
galimas tik vykdant judumo ir transporto 
politiką, kuria stiprinamos viešojo 
transporto sistemos, būtent vietos ir 
regionų lygmenimis; pabrėžia, kad šia 
strategija turėtų būti prisidedama prie 
viešojo transporto sistemų patrauklumo, 
veiksmingumo ir pajėgumų gerinimo, taip 
pat įdiegiant novatoriškas bilietų 
pardavimo sistemas (užtikrinant jų 
supaprastinimą ir daugiarūšiškumą) ir 
skatinant nemokamą viešąjį transportą;

Or. en

Pakeitimas 16
Daniel Freund

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina stiprinti veiksmus, būtinus 
siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį ir iki 2050 m. užtikrinti teisingą 
perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui; 
todėl ragina, laikantis pagal žaliąjį kursą 
numatytų reglamentavimo reikalavimų, 
skirti pakankamai lėšų pavyzdiniams 
darnaus ir išmanaus judumo strategijos 
projektams, tikslams ir iniciatyvoms ir visų 
pirma padidinti finansinę paramą darnaus ir 
išmanaus judumo veiksmams;

1. mano, kad pastarojo meto COVID-
19 krizę reikėtų išnaudoti kaip galimybę iš 
esmės performuoti ES transporto 
finansavimo poreikį, siekiant iki 2050 m. 
užtikrinti teisingą perėjimą prie neutralaus 
poveikio klimatui ir siekiant visų tarpinių 
išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslų, 
kaip nustatyta Europos klimato teisės 
akte, pradedant 60 proc. 2030 m.; todėl 
ragina, laikantis pagal žaliąjį kursą 
numatytų reglamentavimo reikalavimų, 
skirti pakankamai lėšų pavyzdiniams 
darnaus ir išmanaus judumo strategijos 
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projektams, tikslams ir iniciatyvoms ir visų 
pirma padidinti finansinę paramą darnaus ir 
išmanaus judumo veiksmams;

Or. en

Pakeitimas 17
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina stiprinti veiksmus, būtinus 
siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
ir iki 2050 m. užtikrinti teisingą perėjimą 
prie neutralaus poveikio klimatui; todėl 
ragina, laikantis pagal žaliąjį kursą 
numatytų reglamentavimo reikalavimų, 
skirti pakankamai lėšų pavyzdiniams 
darnaus ir išmanaus judumo strategijos 
projektams, tikslams ir iniciatyvoms ir visų 
pirma padidinti finansinę paramą darnaus ir 
išmanaus judumo veiksmams;

1. ragina stiprinti veiksmus, būtinus 
siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
ir iki 2050 m. užtikrinti teisingą perėjimą 
prie neutralaus poveikio klimatui; todėl 
ragina, laikantis pagal žaliąjį kursą 
numatytų reglamentavimo reikalavimų, 
skirti pakankamai lėšų pavyzdiniams 
darnaus ir išmanaus judumo strategijos 
projektams, tikslams ir iniciatyvoms ir visų 
pirma padidinti finansinę paramą darnaus ir 
išmanaus judumo veiksmams, be kita ko, 
didesniam alternatyviųjų degalų diegimui 
ir naudojimui, taip pat darnios 
infrastruktūros projektams; palankiai 
vertina tai, kad nuo 2023 m. įvedami 
ATLPS pagrįsti nuosavi ištekliai;

Or. en

Pakeitimas 18
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina stiprinti veiksmus, būtinus 
siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
ir iki 2050 m. užtikrinti teisingą perėjimą 

1. ragina stiprinti veiksmus, būtinus 
siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
ir iki 2050 m. užtikrinti teisingą perėjimą 
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prie neutralaus poveikio klimatui; todėl 
ragina, laikantis pagal žaliąjį kursą 
numatytų reglamentavimo reikalavimų, 
skirti pakankamai lėšų pavyzdiniams 
darnaus ir išmanaus judumo strategijos 
projektams, tikslams ir iniciatyvoms ir visų 
pirma padidinti finansinę paramą darnaus ir 
išmanaus judumo veiksmams;

prie neutralaus poveikio klimatui; todėl 
ragina, laikantis pagal žaliąjį kursą 
numatytų reglamentavimo reikalavimų, 
skirti pakankamai lėšų pavyzdiniams 
darnaus ir išmanaus judumo strategijos 
projektams, tikslams ir iniciatyvoms ir visų 
pirma padidinti finansinę paramą darnaus ir 
išmanaus judumo veiksmams; ragina, kad 
visi atitinkami suinteresuotieji subjektai, 
prieš nacionalinėms, regioninėms 
ir (arba) vietos valdžios institucijoms 
pateikiant prašymus skirti ES 
finansavimą, aktyviai dalyvautų 
konsultavimo procedūroje;

Or. en

Pakeitimas 19
Gheorghe Falcă

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina stiprinti veiksmus, būtinus 
siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
ir iki 2050 m. užtikrinti teisingą perėjimą 
prie neutralaus poveikio klimatui; todėl 
ragina, laikantis pagal žaliąjį kursą 
numatytų reglamentavimo reikalavimų, 
skirti pakankamai lėšų pavyzdiniams 
darnaus ir išmanaus judumo strategijos 
projektams, tikslams ir iniciatyvoms ir visų 
pirma padidinti finansinę paramą darnaus ir 
išmanaus judumo veiksmams;

1. primena, kad būtina imtis 
veiksmų, siekiant sumažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį ir iki 2050 m. užtikrinti 
teisingą perėjimą prie neutralaus poveikio 
klimatui; todėl ragina, laikantis pagal 
žaliąjį kursą ir Paryžiaus susitarimą 
numatytų reglamentavimo reikalavimų, 
skirti pakankamai lėšų pavyzdiniams 
darnaus ir išmanaus judumo strategijos 
projektams, tikslams ir iniciatyvoms ir visų 
pirma padidinti finansinę paramą darnaus ir 
išmanaus judumo veiksmams;

Or. en

Pakeitimas 20
Daniel Freund

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pripažįsta, kad politinių ir 
finansinių pastangų srityje pagal 
daugiametę finansinę programą (DFP) ir 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę imtasi teigiamų 
veiksmų, tačiau mano, kad vis dar reikia 
didelės pažangos neabejotinai klimatui 
palankioms investicijoms, visų pirma 
transporto sektoriuje, siekiant įgyvendinti 
tikslus, kad visuotinis atšilimas neviršytų 
1,5 °C ir kad būtų sustabdyta ir apgręžta 
biologinės įvairovės nykimo tendencija; 
primena, kad būsimo ES biudžeto lėšomis 
turėtų būti prisidedama prie klimato ir 
biologinės įvairovės aspekto integravimo 
(tikslinių išlaidų dalių dydis būtų 
viršijamas), integruojant klimato ir 
aplinkos apsaugos tikslus į sprendimų dėl 
visų politikos sričių ir programų priėmimo 
procesą ir visą politikos ciklą, kartu 
siekiant teisingos pertvarkos tikslo;

Or. en

Pakeitimas 21
Mario Furore, Laura Ferrara

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad, norint užtikrinti 
nuolatinę pažangą siekiant poveikio 
klimatui neutralizavimo, visi transporto 
infrastruktūros projektai, finansuojami iš 
ES biudžeto, remiantis nepriklausomu 
vertinimu, turi būti paskelbti 
atitinkančiais klimato tikslus, ir suderinti 
su ES tikslu sukurti visiškai 
atsinaujinančiaisiais ištekliais pagrįstą, 
itin efektyviai išteklius ir energiją 
naudojančią, neutralizuoto poveikio 
klimatui ir žiedinę ekonomiką; pažymi, 
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kad atsižvelgiant į tai, vertinant projektų 
poveikį reikia atsižvelgti į per visą jų 
gyvavimo ciklą išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, pvz., išmetamą 
statybos ir eksploatavimo etapais, ir į 
projekto vertės grandinę įtraukiant 
netiesioginį išmetimą;

Or. en

Pakeitimas 22
Gheorghe Falcă

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. todėl pabrėžia, jog tinkamas 
transporto projektų finansavimas bus 
svarbus greitesniam perėjimui prie 
išmanaus, sąveikaus ir įperkamo judumo 
taikant naujomis technologijomis 
pagrįstas priemones, skatinant daugiarūšį 
vežimą, didesnį konkurencingumą ir 
didesnę tvarių alternatyvių degalų 
gamybą ir naudojimą, išsaugant 
technologijų neutralumą, taip pat 
įkrovimo prieigas;

Or. en

Pakeitimas 23
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, jog žalioji ir skaitmeninė 
pertvarka turėtų būti teisinga, įtrauki ir 
nediskriminuojanti, siekiant užtikrinti, kad 
transporto sektoriaus darbuotojai, verslas ir 

2. pakartoja, jog žalioji ir skaitmeninė 
pertvarka turėtų būti teisinga, įtrauki ir 
nediskriminuojanti, siekiant užtikrinti, kad 
transporto sektoriaus darbuotojai, verslas ir 
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mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) galėtų 
prisitaikyti prie šio perėjimo, bei siekiant 
remti labiausiai paveiktus regionus ir 
bendruomenes; mano, kad svarbu skirti 
pakankamai lėšų šiam prisitaikymui, taip 
pat sektoriaus darbuotojų mokymui ir 
naujų kompetencijų ir įgūdžių ugdymui, 
siekiant suteikti naujų galimybių darbo 
rinkoje ir atitikti jos reikalavimus;

mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) galėtų 
prisitaikyti prie šio perėjimo, bei siekiant 
remti labiausiai paveiktus regionus ir 
bendruomenes; mano, kad svarbu skirti 
pakankamai lėšų šiam prisitaikymui, 
skatinant aukštesnius socialinius 
standartus sektoriuje, taip pat sektoriaus 
darbuotojų mokymui ir naujų kompetencijų 
ir įgūdžių ugdymui, siekiant suteikti naujų 
galimybių darbo rinkoje ir atitikti jos 
reikalavimus; pabrėžia, kad taikant šį 
požiūrį bus didinamas sektoriaus 
patrauklumas ir sprendžiama darbuotojų 
senėjimo ir jų trūkumo problema;

Or. en

Pakeitimas 24
Daniel Freund

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, jog žalioji ir skaitmeninė 
pertvarka turėtų būti teisinga, įtrauki ir 
nediskriminuojanti, siekiant užtikrinti, kad 
transporto sektoriaus darbuotojai, verslas ir 
mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) galėtų 
prisitaikyti prie šio perėjimo, bei siekiant 
remti labiausiai paveiktus regionus ir 
bendruomenes; mano, kad svarbu skirti 
pakankamai lėšų šiam prisitaikymui, taip 
pat sektoriaus darbuotojų mokymui ir 
naujų kompetencijų ir įgūdžių ugdymui, 
siekiant suteikti naujų galimybių darbo 
rinkoje ir atitikti jos reikalavimus;

2. pakartoja, jog žalioji ir skaitmeninė 
pertvarka turėtų būti teisinga, įtrauki ir 
nediskriminuojanti, siekiant užtikrinti, kad 
transporto sektoriaus darbuotojai, verslas ir 
mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) galėtų 
prisitaikyti prie šio perėjimo, bei siekiant 
remti labiausiai paveiktus regionus ir 
bendruomenes; mano, kad svarbu skirti 
pakankamai lėšų šiam prisitaikymui, taip 
pat sektoriaus darbuotojų mokymui ir 
naujų kompetencijų ir įgūdžių ugdymui, 
siekiant suteikti naujų galimybių darbo 
rinkoje ir atitikti jos reikalavimus; 
atkreipia dėmesį į tai, kad nuolat ir toliau 
susiduriama su sunkumais įtraukiant 
moteris į skirtingas transporto sektoriaus 
sritis darbuotojų ir valdymo požiūriu;

Or. en
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Pakeitimas 25
João Ferreira, Leila Chaibi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, jog žalioji ir skaitmeninė 
pertvarka turėtų būti teisinga, įtrauki ir 
nediskriminuojanti, siekiant užtikrinti, kad 
transporto sektoriaus darbuotojai, verslas ir 
mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) galėtų 
prisitaikyti prie šio perėjimo, bei siekiant 
remti labiausiai paveiktus regionus ir 
bendruomenes; mano, kad svarbu skirti 
pakankamai lėšų šiam prisitaikymui, taip 
pat sektoriaus darbuotojų mokymui ir 
naujų kompetencijų ir įgūdžių ugdymui, 
siekiant suteikti naujų galimybių darbo 
rinkoje ir atitikti jos reikalavimus;

2. pakartoja, jog žalioji ir skaitmeninė 
pertvarka turėtų būti teisinga, įtrauki ir 
nediskriminuojanti, siekiant užtikrinti, kad 
transporto sektoriaus darbuotojai, verslas ir 
mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) galėtų 
prisitaikyti prie šio perėjimo, bei siekiant 
remti labiausiai paveiktus regionus ir 
bendruomenes; mano, kad svarbu skirti 
pakankamai lėšų šiam prisitaikymui, taip 
pat investicijoms į transporto 
infrastruktūras ir regioninius tinklus, į 
viešojo transporto sistemas ir sektoriaus 
darbuotojų mokymui ir naujų kompetencijų 
ir įgūdžių ugdymui, siekiant suteikti naujų 
galimybių darbo rinkoje ir atitikti jos 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 26
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pakartoja, kad reikia apsvarstyti 
būdus, kaip skatinti tvarias transporto 
rūšis, įskaitant biudžeto paskatas, 
atsižvelgiant į iniciatyvos dėl 2021 m. – 
Europos geležinkelių metų – pavyzdį;

Or. en

Pakeitimas 27
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Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina ES transporto ir turizmo 
sektoriams skirti plataus užmojo biudžetą; 
mano, kad pagal 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP) numatytas 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP) finansavimas yra per mažas – jo 
nepakanka sektoriaus poreikiams 
patenkinti ir kylantiems sunkumams 
įveikti; pakartoja, kad EITP atlieka itin 
svarbų vaidmenį skatinant didelio 
efektyvumo transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) vystymą; pakartoja, kad 
tinkamas transporto projektų finansavimas 
padės skatinti sektoriaus atsigavimą ir 
paspartinti jo perėjimą prie tvaraus ir 
pažangaus judumo;

3. ragina ES transporto ir turizmo 
sektoriams skirti plataus užmojo biudžetą; 
mano, kad pagal 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP) numatytas 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP) finansavimas yra per mažas – jo 
nepakanka sektoriaus poreikiams 
patenkinti ir kylantiems sunkumams 
įveikti; pabrėžia, kad EITP yra pagrindinė 
priemonė infrastruktūros vystymui 
finansuoti sukuriant didžiausią ES 
pridėtinę vertę, taip pat integruojant 
žaliąjį kursą ir skaitmeninius tikslus; 
pakartoja, kad EITP atlieka itin svarbų 
vaidmenį skatinant didelio efektyvumo 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T), 
kuris būtų tvarus, saugus, daugiarūšis, 
sąveikus ir sujungtas transporto, 
energetikos ir paslaugų infrastruktūros 
srityse, vystymą; pakartoja, kad tinkamas 
transporto projektų finansavimas padės 
skatinti sektoriaus atsigavimą ir paspartinti 
jo perėjimą prie tvaraus ir pažangaus 
judumo;

Or. en

Pakeitimas 28
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina ES transporto ir turizmo 
sektoriams skirti plataus užmojo biudžetą; 
mano, kad pagal 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP) numatytas 

3. ragina ES transporto ir turizmo 
sektoriams skirti plataus užmojo biudžetą; 
mano, kad pagal 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP) numatytas 
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Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP) finansavimas yra per mažas – jo 
nepakanka sektoriaus poreikiams 
patenkinti ir kylantiems sunkumams 
įveikti; pakartoja, kad EITP atlieka itin 
svarbų vaidmenį skatinant didelio 
efektyvumo transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) vystymą; pakartoja, kad 
tinkamas transporto projektų finansavimas 
padės skatinti sektoriaus atsigavimą ir 
paspartinti jo perėjimą prie tvaraus ir 
pažangaus judumo;

Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP) finansavimas yra per mažas – jo 
nepakanka sektoriaus poreikiams 
patenkinti ir kylantiems sunkumams 
įveikti; pakartoja, kad EITP atlieka itin 
svarbų vaidmenį skatinant didelio 
efektyvumo transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) vystymą; pakartoja, kad 
tinkamas transporto projektų finansavimas 
padės skatinti sektoriaus atsigavimą ir 
paspartinti jo perėjimą prie tvaraus ir 
pažangaus judumo; todėl pabrėžia, kad 
pirmenybę reikėtų teikti tiems projektams, 
kuriais ES lygmeniu sukuriama 
didžiausia pridėtinė vertė ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ir 
sujungiamumo, pavyzdžiui, 
tarpvalstybinių jungčių ir trūkstamų 
atkarpų, požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 29
Daniel Freund

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina ES transporto ir turizmo 
sektoriams skirti plataus užmojo biudžetą; 
mano, kad pagal 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP) numatytas 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP) finansavimas yra per mažas – jo 
nepakanka sektoriaus poreikiams 
patenkinti ir kylantiems sunkumams 
įveikti; pakartoja, kad EITP atlieka itin 
svarbų vaidmenį skatinant didelio 
efektyvumo transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) vystymą; pakartoja, kad 
tinkamas transporto projektų finansavimas 
padės skatinti sektoriaus atsigavimą ir 
paspartinti jo perėjimą prie tvaraus ir 
pažangaus judumo;

3. ragina ES transporto ir turizmo 
sektoriams skirti plataus užmojo biudžetą; 
mano, kad pagal 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP) numatytas 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP) finansavimas yra per mažas – jo 
nepakanka sektoriaus poreikiams 
patenkinti ir kylantiems sunkumams 
įveikti; pakartoja, kad EITP atlieka itin 
svarbų vaidmenį skatinant didelio 
efektyvumo transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) vystymą; pakartoja, kad 
tinkamas transporto projektų, ypač tokių, 
kuriais prisidedama siekiant 60 proc. 
klimatui skirtų išlaidų tikslo ir laikomasi 
Europos žaliojo kurso prioritetų, 
finansavimas padės skatinti sektoriaus 
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atsigavimą ir paspartinti jo perėjimą prie 
tvaraus ir pažangaus judumo;

Or. en

Pakeitimas 30
Roberts Zīle

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina ES transporto ir turizmo 
sektoriams skirti plataus užmojo biudžetą; 
mano, kad pagal 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP) numatytas 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP) finansavimas yra per mažas – jo 
nepakanka sektoriaus poreikiams 
patenkinti ir kylantiems sunkumams 
įveikti; pakartoja, kad EITP atlieka itin 
svarbų vaidmenį skatinant didelio 
efektyvumo transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) vystymą; pakartoja, kad 
tinkamas transporto projektų finansavimas 
padės skatinti sektoriaus atsigavimą ir 
paspartinti jo perėjimą prie tvaraus ir 
pažangaus judumo;

3. ragina ES transporto ir turizmo 
sektoriams skirti plataus užmojo biudžetą; 
mano, kad pagal 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP) numatytas 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP) finansavimas yra per mažas – jo 
nepakanka sektoriaus poreikiams 
patenkinti ir kylantiems sunkumams 
įveikti; pakartoja, kad EITP atlieka itin 
svarbų vaidmenį skatinant didelio 
efektyvumo transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) vystymą ir užtikrinant, 
kad TEN-T pagrindinio tinklo atkarpos ir 
transporto mazgai būtų užbaigti laiku; 
pakartoja, kad tinkamas transporto projektų 
finansavimas padės skatinti sektoriaus 
atsigavimą ir paspartinti jo perėjimą prie 
tvaraus ir pažangaus judumo;

Or. en

Pakeitimas 31
Daniel Freund

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, jog tam, kad atitiktų 
klimatui skirtų išlaidų tikslą (60 proc.), 
EITP reikia didinti neutralaus poveikio 
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klimatui transporto rūšims skirtą 
finansavimo dalį; palankiai vertina 
Komisijos ketinimą taip pat bendrai 
finansuoti išardytų ar apleistų regioninių 
tarpvalstybinių geležinkelio jungčių 
atkūrimą ir ragina valstybes nares, 
tarpvalstybinius regionus ir Komisiją 
toliau intensyviau vykdyti tuos pagal 
principą „iš apačios į viršų“ vykdomus 
projektus, kurie padeda vėl atverti ES 
vidaus sienas ten, kur tų sienų vis dar 
esama, taigi, skatinant sanglaudą; todėl 
ragina Komisiją EITP biudžeto eilutėje 
bendram finansavimui skirtą rezervuotą 
sumą gerokai padidinti, kad būtų 
atstatytos išmontuotos arba apleistos 
trūkstamos regioninių geležinkelių 
jungtys; atkakliai tvirtina, kad reikia 
intensyviau vykdyti tolesnį geležinkelių 
infrastruktūros elektrifikavimą, taip pat 
sparčiau diegti Europos geležinkelių 
eismo valdymo sistemą (ERTMS); pažymi, 
kad pagal EITP biudžetą taip pat turėtų 
būti atsižvelgta į geležinkeliais vežamo 
krovinio keliamo triukšmo mažinimo 
priemones, kad būtų užtikrinta tvari ir 
veiksminga krovinių vežimo sistema;

Or. en

Pakeitimas 32
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja dėl sumažinto 
programos „InvestEU“ finansavimo, 
palyginti su finansavimu, kurio reikalavo 
Parlamentas, atsižvelgdamas į programos 
vaidmenį skatinant tvarią ir saugią 
infrastruktūrą; taip pat apgailestauja dėl 
vėliau smarkiai sumažinto programos 
„InvestEU“ metinio biudžeto finansavimo, 

4. apgailestauja dėl sumažinto 
programos „InvestEU“ finansavimo, 
palyginti su finansavimu, kurio reikalavo 
Parlamentas, atsižvelgdamas į programos 
vaidmenį skatinant tvarią ir saugią 
infrastruktūrą; taip pat apgailestauja dėl 
vėliau smarkiai sumažinto programos 
„InvestEU“ metinio biudžeto finansavimo, 
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kuris 2021 m. yra daugiau kaip 40 proc. 
(įsipareigojimų asignavimai) mažesnis 
negu 2020 m;

kuris 2021 m. yra daugiau kaip 40 proc. 
(įsipareigojimų asignavimai) mažesnis 
negu 2020 m; tačiau palankiai vertina tai, 
kad buvo įtraukta naujos strategijos 
Europos investicijų politikos linija, kuria 
suteikiamos galimybės investuoti į tvarią 
ir saugią transporto infrastruktūrą, 
judumo sprendimus ir įrangą bei diegti 
novatoriškas technologijas;

Or. en

Pakeitimas 33
João Ferreira, Leila Chaibi

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja dėl sumažinto 
programos „InvestEU“ finansavimo, 
palyginti su finansavimu, kurio reikalavo 
Parlamentas, atsižvelgdamas į programos 
vaidmenį skatinant tvarią ir saugią 
infrastruktūrą; taip pat apgailestauja dėl 
vėliau smarkiai sumažinto programos 
„InvestEU“ metinio biudžeto finansavimo, 
kuris 2021 m. yra daugiau kaip 40 proc. 
(įsipareigojimų asignavimai) mažesnis 
negu 2020 m;

4. ragina perskirstyti ES lėšas – skirti 
jas viešosioms investicijoms į transporto 
infrastruktūrą; šiuo atžvilgiu nepritaria, 
kad, kaip teigiama programoje 
„InvestEU“, ES biudžetas naudojamas 
viešojo ir privataus sektorių partnerystei 
siekiant skatinti sektoriaus privatizavimą 
ir liberalizavimą; pažymi, kad sumažintas 
programos „InvestEU“ finansavimas, 
palyginti su finansavimu, kurio reikalavo 
Parlamentas, atsižvelgdamas į programos 
vaidmenį skatinant tvarią ir saugią 
infrastruktūrą; taip pat pažymi, kad vėliau 
smarkiai sumažintas programos 
„InvestEU“ metinio biudžeto 
finansavimas, kuris 2021 m. yra daugiau 
kaip 40 proc. (įsipareigojimų asignavimai) 
mažesnis negu 2020 m;

Or. en

Pakeitimas 34
Daniel Freund

Nuomonės projektas
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4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja dėl sumažinto 
programos „InvestEU“ finansavimo, 
palyginti su finansavimu, kurio reikalavo 
Parlamentas, atsižvelgdamas į programos 
vaidmenį skatinant tvarią ir saugią 
infrastruktūrą; taip pat apgailestauja dėl 
vėliau smarkiai sumažinto programos 
„InvestEU“ metinio biudžeto finansavimo, 
kuris 2021 m. yra daugiau kaip 40 proc. 
(įsipareigojimų asignavimai) mažesnis 
negu 2020 m;

4. apgailestauja dėl sumažinto 
programos „InvestEU“ finansavimo, 
palyginti su finansavimu, kurio reikalavo 
Parlamentas, atsižvelgdamas į programos 
vaidmenį skatinant tvarią ir saugią 
infrastruktūrą; taip pat apgailestauja dėl 
vėliau smarkiai sumažinto programos 
„InvestEU“ metinio biudžeto finansavimo, 
kuris 2021 m. yra daugiau kaip 40 proc. 
(įsipareigojimų asignavimai) mažesnis 
negu 2020 m; ragina, kad investuojant į 
transporto sektorių, ypač kai 
investuojama naudojant Sąjungos 
biudžeto finansavimą, būtų deramai 
apsvarstomi ES tvarumo taksonomijos 
prioritetai;

Or. en

Pakeitimas 35
Daniel Freund

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad į galutinį susitarimą 
dėl programos „InvestEU“ nustatančio 
reglamento įtrauktos bendrosios nuostatos 
(taikomos visam su transportu susijusiam 
finansavimui), kuriomis užtikrinama, jog 
„projektai, kurie nesuderinami su 
siekiamais klimato politikos tikslais, 
nelaikomi tinkamais gauti paramą“, ir 
taip pat kad visi projektai būtų tikrinami 
siekiant nustatyti, ar jais „daromas 
poveikis aplinkai ir klimatui arba 
socialinis poveikis, ir tokiu atveju 
atliekamas poveikio klimatui ir aplinkos 
bei socialiniam tvarumui patikrinimas“;

Or. en



AM\1224268LT.docx 23/50 PE680.950v01-00

LT

Pakeitimas 36
Daniel Freund

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. dar kartą ragina Komisiją parengti 
skaidresnę, griežtesnę ir išsamesnę 
metodiką, įskaitant pertvarkytus veiklos 
rezultatų rodiklius, kad būtų galima 
ex ante apibrėžti sąmatas ir ex post stebėti 
ir apskaityti su klimatu ir biologine 
įvairove susijusias išlaidas, ir numatyti 
būdus, kaip stebėti priemonių poveikį 
vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, taip pat 
užtikrinti finansinės paramos žalingoms 
priemonėms prevenciją ir klimato aspekto 
integravimo poveikio vidutiniu ir ilguoju 
laikotarpiu stebėseną; tikisi, kad Komisija 
nedelsdama pateiks visapusišką ir išsamų 
pasiūlymą pagrindų reglamento forma, ir 
reikalauja, kad Parlamentas aktyviai 
dalyvautų rengiant tokią metodiką;

Or. en

Pakeitimas 37
Daniel Freund

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pakartoja ankstesnį Tarybos 
raginimą Komisijai teikti metines klimato 
srities išlaidų, o ne sąnaudų, ataskaitas; 
ragina Komisiją pasiūlyti korekcijos 
mechanizmą tuo atveju, jei klimatui skirtų 
išlaidų dalis nukristų žemiau numatyto 
tikslo;

Or. en



PE680.950v01-00 24/50 AM\1224268LT.docx

LT

Pakeitimas 38
Daniel Freund

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. pabrėžia, kad kartu su jo 
aplinkosaugos ir socialinių standartų 
peržiūra, nepaprastai svarbu, kad 2021 m. 
atlikus Europos investicijų banko (EIB) 
transporto politikos peržiūrą, būtų galima 
iš esmės nuodugniau patikrinti Banko 
finansavimą, susijusį su transporto 
sektoriumi; primena, kad 2007–2018 m. 
EIB suteikė apie 140 mlrd. EUR paskolų 
transporto projektams, iš kurių apie 
80 proc. buvo susiję su kelių 
infrastruktūra 1a; pabrėžia, kad EIB, 
siekdamas įgyvendinti savo užsibrėžtą 
tikslą tapti klimato banku, turi 
vienareikšmiškai perskirstyti savo 
skolinimo prioritetus ir pastangas 
visapusiškam perėjimui prie kitų 
transporto rūšių, būtent švariausių ir 
labiausiai priklausomybę nuo iškastinio 
kuro mažinančių alternatyvų, t. y. 
geležinkelių, užtikrinti; ragina EIB laiku 
teikti Parlamentui visų savo transporto 
politikos peržiūros etapų ataskaitas;
_________________
1a Europos Audito Rūmai. Audito peržiūra 
„Roads connecting European regions“ 
(„Kelių tinklai Europos regionuose“), p. 
9, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc 
uments/AP19_08/AP_CONNECTING_R 
OADS_EN.pdf.

Or. en

Pakeitimas 39
Daniel Freund
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. apgailestaudamas atkreipia dėmesį į 
tai, kad 2021 m. gerokai sumažintas 
Sanglaudos fondo transportui skirtas įnašas 
į EITP; ragina atsižvelgti į esminį Sąjungos 
transporto politikos ir investicijų vaidmenį 
skatinant teritorinę, socialinę ir ekonominę 
sanglaudą Sąjungoje, visų pirma užbaigiant 
kurti transeuropinio transporto tinklo 
(TEN-T) pagrindinį ir visuotinį tinklus, ir 
2022 m. biudžete vėl numatyti 2020 m. 
lygį atitinkančius įnašus;

5. apgailestaudamas atkreipia dėmesį į 
tai, kad 2021 m. gerokai sumažintas 
Sanglaudos fondo (SF) transportui skirtas 
įnašas į EITP; ragina atsižvelgti į esminį 
Sąjungos transporto politikos ir investicijų 
vaidmenį skatinant teritorinę, socialinę ir 
ekonominę sanglaudą Sąjungoje, visų 
pirma užbaigiant kurti transeuropinio 
transporto tinklo (TEN-T) pagrindinį ir 
visuotinį tinklus, ir 2022 m. biudžete vėl 
numatyti 2020 m. lygį atitinkančius įnašus; 
pakartoja savo seną reikalavimą dėl ES 
finansavimo, visų pirma pasidalijamojo 
valdymo išteklių, skaidrumo transporto 
sektoriuje; ragina Komisiją visapusiškai 
teikti informaciją apie transporto 
projektus, kuriems buvo skirtas 
finansavimas iš Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) ir SF;

Or. en

Pakeitimas 40
João Ferreira, Leila Chaibi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. apgailestaudamas atkreipia dėmesį 
į tai, kad 2021 m. gerokai sumažintas 
Sanglaudos fondo transportui skirtas įnašas 
į EITP; ragina atsižvelgti į esminį Sąjungos 
transporto politikos ir investicijų vaidmenį 
skatinant teritorinę, socialinę ir ekonominę 
sanglaudą Sąjungoje, visų pirma 
užbaigiant kurti transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) pagrindinį ir visuotinį 
tinklus, ir 2022 m. biudžete vėl numatyti 
2020 m. lygį atitinkančius įnašus;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad 2021 m. 
gerokai sumažintas Sanglaudos fondo 
transportui skirtas įnašas į EITP; ragina 
atsižvelgti į esminį Sąjungos transporto 
sektoriaus ir viešųjų investicijų vaidmenį 
skatinant teritorinę, socialinę ir ekonominę 
sanglaudą ES, visų pirma užbaigiant kurti 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
pagrindinį ir visuotinį tinklus, taip pat 
vietos ir regionų lygmenimis, kurį galėtų 
atspindėti 2022 m. biudžete reikšmingai 
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padidintos biudžeto eilutės, susijusios su 
sanglaudos politika; šiuo atžvilgiu 
pabrėžia, kad būtina stiprinti investicijas į 
periferinių ir atokiausių regionų 
sujungiamumą;

Or. en

Pakeitimas 41
Daniel Freund

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina ir toliau nustatyti galimą 
sinergiją su kitomis finansavimo 
programomis ir išnaudoti visas jų 
teikiamas galimybes, siekiant padidinti 
Sąjungos investicijas į tvarią transporto 
infrastruktūrą ir paslaugas; pabrėžia, kad 
būtina mažinti visų ES fondų, ypač 
susijusių su transporto sektoriumi, 
priklausomybę nuo iškastinio kuro; 
reiškia susirūpinimą dėl to, kad kol kas 
mažai dėmesio skiriama perėjimui prie 
kitų transporto rūšių panaudojant 
Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) 
ir Sanglaudos fondą (SF); rekomenduoja 
didinti investicijas taip pat į aktyvų 
judumą, pavyzdžiui, važinėjimą dviračiu ir 
vaikščiojimą;

Or. en

Pakeitimas 42
Gheorghe Falcă

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad sanglaudos politikos 
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lėšas skiriant transporto infrastruktūrai, 
turėtų būti siekiama įgyvendinti 
Sutartimis grindžiamą ES ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslą; 
pabrėžia, kad ES transporto politika ir 
investicijos atlieka ypač svarbų vaidmenį 
skatinant ir stiprinant teritorinę, socialinę 
ir ekonominę sanglaudą ES; todėl prašo, 
kad TEN-T finansavimas būtų išsaugotas 
sanglaudos politikos pagrindu, įskaitant 
regioninio bei vietos lygmens antrinių 
jungčių plėtojimui ir modernizavimui 
skirtos paramos komponentą;

Or. en

Pakeitimas 43
Mario Furore, Laura Ferrara

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kaip svarbu atsižvelgti į 
Audito Rūmų išvadas dėl realios 
dabartinių projektų pridėtinės vertės, kad, 
atsižvelgiant į dabartinę ekonominę 
padėtį, būtų peržiūrėti prioritetai, ypač kai 
nėra nacionalinio tinklo, atitinkančio 
poreikį užtikrinti judumą laikantis 
ekonominės, socialinės, teritorinės ir 
aplinkos sanglaudos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 44
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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5a. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą skatinti novatoriškų ir tvarių 
transporto technologijų įdiegimą ir jų 
mokslinius tyrimus, siekiant prisidėti prie 
tvaraus judumo paslaugų; pažymi ES 
mokslinių tyrimų programas, kaip antai 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė, 
Sanglaudos fondas, Europos regioninės 
plėtros fondas ir programa „InvestEU“, 
kurios bus nepaprastai svarbios diegiant 
šias technologijas;

Or. en

Pakeitimas 45
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia esminį paskolų viešajam 
sektoriui priemonės, susijusios su 
teisingos pertvarkos mechanizmu, 
vaidmenį siekiant kompensuoti 
energetinės pertvarkos sąnaudas, 
investuojant į tvarią transporto ir turizmo 
infrastruktūrą tuose regionuose, kuriuos 
pertvarka veikia labiausiai, kaip antai 
retai apgyvendintos vietovės, nepalankioje 
padėtyje esančios vietovės ir 
aplinkosaugos požiūriu pažeidžiamos 
teritorijos;

Or. en

Pakeitimas 46
João Ferreira, Leila Chaibi

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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5a. ragina įvertinti galimą konkretaus 
fondo, skirto atokiausių regionų 
transporto tinklams –POSEI transporto 
priemonės– poveikį, palyginti su 
dabartiniu finansavimo modeliu;

Or. en

Pakeitimas 47
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pakartoja, kad reikia skatinti 
teisingą perėjimą, kartu siekiant pažangos 
tvaraus, išmanaus ir atsparaus judumo 
srityje; palankiai vertina Komisijos 
ketinimą užtikrinti, kad finansavimo 
galimybės pagal teisingo perėjimo 
mechanizmą būtų visapusiškai 
išnagrinėtos tam, kad naujasis judumas 
būtų pasiekiamas ir juo naudotis galėtų 
visi keleiviai, įskaitant neįgaliuosius ir 
riboto judumo asmenis, visuose 
regionuose, įskaitant kaimo vietoves;

Or. en

Pakeitimas 48
Daniel Freund

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina užtikrinti skaidresnę 
finansavimo sistemą ir skaidresnį 
projektų vertinimą, ypatingą dėmesį 
skiriant piliečių dalyvavimui skaidriai 
priimant sprendimus ir vykdant didelių 
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projektų, kurių bendra investicijų apimtis 
viršija 1 mlrd. EUR, plėtros stebėseną;

Or. en

Pakeitimas 49
Mario Furore, Laura Ferrara

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad geresnė tinklo priežiūra 
prisideda prie jo veiksmingumo ir 
nenutrūkstamo tęstinumo, didina TEN-T 
infrastruktūros tvarumą, veiklos 
efektyvumą, taigi, ir atsparumą, kartu 
stiprindama kelių eismo saugumą; ragina 
Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas 
investicijoms į tinklo priežiūrą ir 
įgyvendinti pagrindinio tinklo priežiūros 
stebėsenos planą Europos lygmeniu, kad 
būtų užtikrintas sklandus susisiekimas tarp 
visų ES teritorijų;

6. mano, kad geresnė tinklo priežiūra 
prisideda prie jo veiksmingumo ir 
nenutrūkstamo tęstinumo, didina TEN-T 
infrastruktūros tvarumą, veiklos 
efektyvumą, taigi, ir atsparumą, kartu 
stiprindama kelių eismo saugumą; ragina 
Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas 
investicijoms į tinklo priežiūrą ir 
įgyvendinti pagrindinio tinklo priežiūros 
stebėsenos planą Europos lygmeniu, kad 
būtų užtikrintas sklandus susisiekimas tarp 
visų ES teritorijų; ragina Komisiją 
nustatyti, kad pasibaigus sustabdymui visi 
valstybių narių finansiniai įnašai, susiję 
su infrastruktūros priežiūra ir saugos 
darbu, būtų visiškai išskaičiuojami iš 
atitinkamų Stabilumo ir augimo pakto 
deficito tikslų;

Or. en

Pakeitimas 50
Vlad Gheorghe, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad geresnė tinklo priežiūra 
prisideda prie jo veiksmingumo ir 
nenutrūkstamo tęstinumo, didina TEN-T 

6. mano, kad geresnė tinklo priežiūra 
prisideda prie jo veiksmingumo ir 
nenutrūkstamo tęstinumo, didina TEN-T 
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infrastruktūros tvarumą, veiklos 
efektyvumą, taigi, ir atsparumą, kartu 
stiprindama kelių eismo saugumą; ragina 
Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas 
investicijoms į tinklo priežiūrą ir 
įgyvendinti pagrindinio tinklo priežiūros 
stebėsenos planą Europos lygmeniu, kad 
būtų užtikrintas sklandus susisiekimas tarp 
visų ES teritorijų;

infrastruktūros tvarumą, veiklos 
efektyvumą, taigi, ir atsparumą, kartu 
stiprindama kelių eismo saugumą; ragina 
Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas 
investicijoms ir skatinti jas į tinklo 
priežiūrą ir įgyvendinti pagrindinio tinklo 
priežiūros stebėsenos planą Europos 
lygmeniu, kad būtų užtikrintas sklandus 
susisiekimas tarp visų ES teritorijų; ragina 
Komisiją pirmenybę teikti tiems 
regionams, kuriuose kyla ypač daug 
sunkumų su tinklo priežiūra, o 
atitinkamoms institucijoms teikti 
patariamąją, techninę ir finansinę 
paramą;

Or. en

Pakeitimas 51
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad geresnė tinklo priežiūra 
prisideda prie jo veiksmingumo ir 
nenutrūkstamo tęstinumo, didina TEN-T 
infrastruktūros tvarumą, veiklos 
efektyvumą, taigi, ir atsparumą, kartu 
stiprindama kelių eismo saugumą; ragina 
Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas 
investicijoms į tinklo priežiūrą ir 
įgyvendinti pagrindinio tinklo priežiūros 
stebėsenos planą Europos lygmeniu, kad 
būtų užtikrintas sklandus susisiekimas tarp 
visų ES teritorijų;

6. mano, kad geresnė tinklo priežiūra 
prisideda prie jo veiksmingumo ir 
nenutrūkstamo tęstinumo, didina TEN-T 
infrastruktūros tvarumą, veiklos 
efektyvumą, taigi, ir atsparumą, kartu 
stiprindama kelių eismo saugumą; ypač 
atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu spręsti 
su esama didelės rizikos infrastruktūra 
susijusius klausimus ir ją modernizuoti, 
ypač senstančius ir neišvystus tinklo 
segmentus; ragina Komisiją sudaryti 
palankesnes sąlygas investicijoms į tinklo 
priežiūrą ir įgyvendinti pagrindinio tinklo 
priežiūros stebėsenos planą Europos 
lygmeniu, kad būtų užtikrintas sklandus 
susisiekimas tarp visų ES teritorijų;

Or. en
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Pakeitimas 52
Daniel Freund

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad geresnė tinklo priežiūra 
prisideda prie jo veiksmingumo ir 
nenutrūkstamo tęstinumo, didina TEN-T 
infrastruktūros tvarumą, veiklos 
efektyvumą, taigi, ir atsparumą, kartu 
stiprindama kelių eismo saugumą; ragina 
Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas 
investicijoms į tinklo priežiūrą ir 
įgyvendinti pagrindinio tinklo priežiūros 
stebėsenos planą Europos lygmeniu, kad 
būtų užtikrintas sklandus susisiekimas tarp 
visų ES teritorijų;

6. mano, kad geresnė tinklo priežiūra 
prisideda prie jo veiksmingumo ir 
nenutrūkstamo tęstinumo, didina TEN-T 
infrastruktūros tvarumą, veiklos 
efektyvumą, taigi, ir atsparumą, kartu 
stiprindama kelių eismo saugumą, ypač 
daug dėmesio skiriant pažeidžiamiems 
eismo dalyviams, kaip antai pėstieji, 
dviratininkai ir kiti mikromobilūs eismo 
dalyviai; ragina Komisiją sudaryti 
palankesnes sąlygas investicijoms į tinklo 
priežiūrą ir įgyvendinti pagrindinio tinklo 
priežiūros stebėsenos planą Europos 
lygmeniu, kad būtų užtikrintas sklandus 
susisiekimas tarp visų ES teritorijų;

Or. en

Pakeitimas 53
Daniel Freund

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina užtikrinti, kad visos 
investicijos į infrastruktūrą, kurios 
numatoma gyvavimo trukmė yra daugiau 
kaip 5 metai, atitiktų nacionalinius 
klimato ir energetikos planus, o jas 
planuojant pirmenybę teikti energijos 
vartojimo efektyvumo priemonėms 
(principas „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“) ir atsižvelgti į 
konkrečius priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo būdus, suderinamus su 
tikslu siekti, kad visuotinis atšilimas 
neviršytų 1,5 °C, taip pat atsparumą 



AM\1224268LT.docx 33/50 PE680.950v01-00

LT

neigiamam klimato kaitos poveikiui; 
ragina privalomoje sąnaudų ir naudos 
analizėje atsižvelgti į visus tris išmetamo 
ŠESD kiekio aspektus per visą projekto 
gyvavimo ciklą, remiantis labiausiai 
tikėtinu baziniu scenarijumi, taip pat 
konkrečiai apsvarstyti, kaip išvengti 
atvejų, kai neišnaudojamas turtas;

Or. en

Pakeitimas 54
Gheorghe Falcă

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad Komisija taip pat turėti 
remti miestus, įsigyjančius netaršias 
transporto priemones, įskaitant autobusus 
ir keltus, ir susijusią infrastruktūrą; 
ragina geriau informuoti apie zonas, 
kuriose išmetamų teršalų kiekis būtų labai 
mažas ir lygus nuliui, ir bendras etiketes 
bei skaitmeninius sprendimus transporto 
priemonėms, kurios padėtų palaikyti gerai 
veikiančią bendrąją rinką ir palengvinti 
pagrindinių laisvių įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 55
Daniel Freund

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. mano, kad transporto projektų 
sąnaudų ir naudos analizėse dėmesys 
nebeturėtų būti telkiamas į trumpalaikes 
ekonomines analizes, bet į išsamų visų 
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trumpalaikių ir ilgalaikių išorės sąnaudų 
supratimą, vadovaujantis naujausiu 
Komisijos dokumentu dėl priskyrimo 
vidaus sąnaudoms, iš kurio matyti, kad 
„bendros transporto srities išorės 
sąnaudos siekia maždaug 1 000 milijardų 
eurų per metus“.1a

_________________
1a https://ec.europa.eu/transport/sites/tran
sport/files/2018-year-multimodality-
external-costs-note.pdf

Or. en

Pakeitimas 56
Daniel Freund, Karima Delli, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia, kad įgyvendinant bet 
kokį transporto projektą, kaip antai Liono 
ir Turino greitojo geležinkelio liniją, 
turėtų būti užtikrinamas aukštas 
skaidrumo lygis, sudaromos sąlygos 
naudotis atitinkamais dokumentais, ypač 
tais atvejais, kai projektai daro poveikį 
aplinkai ir žmonių sveikatai; pabrėžia, 
kad atliekant projektų vertinimo 
procedūras, reikėtų atsižvelgti į 
socialinius ir sanglaudos kriterijus ir ypač 
vietos bendruomenių pritarimą, taip pat jų 
poveikio klimatui gyvavimo ciklo 
vertinimą; mano, kad infrastruktūros 
projektai, kurių veikimo metu išmetamų 
teršalų kiekio sumažėjimas iki 2050 m. 
(palyginti su atskaitos scenarijumi) 
nekompensuoja su statybomis susijusių 
išmetamųjų teršalų kiekio, turėtų būti 
sustabdyti bent iki tos datos;

Or. en
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Pakeitimas 57
Daniel Freund

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. apgailestauja dėl to, kad kariniam 
mobilumui pagal transporto ramstį skirtas 
finansavimas, palyginti su tuo, kuris buvo 
numatytas pradiniame 2018 m. kovo mėn. 
veiksmų plane, buvo drastiškai 
sumažintas 75 proc. ir todėl gerokai 
apribotas šio naujo politikos tikslo plataus 
užmojo siekis pritaikyti TEN-T tinklų 
dalis dvejopam transporto infrastruktūros 
naudojimui siekiant pagerinti tiek civilinį, 
tiek karinį mobilumą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 58
João Ferreira, Leila Chaibi

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. apgailestauja dėl to, kad kariniam 
mobilumui pagal transporto ramstį skirtas 
finansavimas, palyginti su tuo, kuris buvo 
numatytas pradiniame 2018 m. kovo mėn. 
veiksmų plane, buvo drastiškai 
sumažintas 75 proc. ir todėl gerokai 
apribotas šio naujo politikos tikslo plataus 
užmojo siekis pritaikyti TEN-T tinklų 
dalis dvejopam transporto infrastruktūros 
naudojimui siekiant pagerinti tiek civilinį, 
tiek karinį mobilumą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 59



PE680.950v01-00 36/50 AM\1224268LT.docx

LT

Dorien Rookmaker

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. apgailestauja dėl to, kad kariniam 
mobilumui pagal transporto ramstį skirtas 
finansavimas, palyginti su tuo, kuris buvo 
numatytas pradiniame 2018 m. kovo mėn. 
veiksmų plane, buvo drastiškai 
sumažintas 75 proc. ir todėl gerokai 
apribotas šio naujo politikos tikslo plataus 
užmojo siekis pritaikyti TEN-T tinklų 
dalis dvejopam transporto infrastruktūros 
naudojimui siekiant pagerinti tiek civilinį, 
tiek karinį mobilumą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 60
Daniel Freund

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją užtikrinti 2021 m., 
kaip Europos geležinkelių metų, 
tęstinumą ir toliau skatinti patogių 
Europos naktinių traukinių, kaip tvarios 
trumpalaikių skrydžių ir ilgų atstumų 
kelionių automobiliais alternatyvos, 
atgaivinimo idėją;

Or. en

Pakeitimas 61
Daniel Freund

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina Komisiją derinti 
„EuroVelo“ tinklo bendrą finansavimą su 
kompleksiniu geležinkelių tinklu;

Or. en

Pakeitimas 62
Daniel Freund

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. mano, kad itin svarbu miesto 
transporto finansavimą labiau susieti su 
tvaraus judumo mieste planais, siekiant 
paskatinti miestų judumo transformaciją 
ir suderinti ją su Europos žaliuoju kursu 
ir Europos klimato teisės akte nustatytais 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 63
Mario Furore, Laura Ferrara

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja neatidėliotiną ir ne kartą 
išsakytą Parlamento raginimą Europos 
lygmeniu sukurti specialią tvaraus turizmo 
programą ir, be kita ko, jai skirti 
300 mln. EUR biudžetą; pabrėžia, kad tai 
padėtų šiam glaudžiai su transportu 
susijusiam sektoriui atsigauti po COVID-
19 krizės ir būtų pirmas žingsnis gerinant 
ES turizmo politiką;

8. pakartoja neatidėliotiną ir ne kartą 
išsakytą Parlamento raginimą Europos 
lygmeniu sukurti specialią tvaraus turizmo 
programą ir, be kita ko, jai skirti 
300 mln. EUR biudžetą; pabrėžia, kad tai 
padėtų šiam glaudžiai su transportu 
susijusiam sektoriui atsigauti po COVID-
19 krizės ir būtų pirmas žingsnis gerinant 
ES turizmo politiką; ragina imtis tinkamų 
ir ryžtingų veiksmų, orientuotų į nuo 
pandemijos nukentėjusius turizmo 
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sektorius; apgailestauja, kad Komisijos 
veiksmai iš esmės buvo nukreipti į 
aviacijos sektorių, itin mažai dėmesio 
skiriant jūrų turizmo sektoriui; mano, kad 
labai svarbu pradėti apskritojo stalo 
diskusijas su transporto ir turizmo 
sektoriais, siekiant gerinti jų gaivinimo 
priemones ir sudaryti palankesnes sąlygas 
tomis priemonėmis pasinaudoti;

Or. en

Pakeitimas 64
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja neatidėliotiną ir ne kartą 
išsakytą Parlamento raginimą Europos 
lygmeniu sukurti specialią tvaraus turizmo 
programą ir, be kita ko, jai skirti 
300 mln. EUR biudžetą; pabrėžia, kad tai 
padėtų šiam glaudžiai su transportu 
susijusiam sektoriui atsigauti po COVID-
19 krizės ir būtų pirmas žingsnis gerinant 
ES turizmo politiką;

8. pakartoja neatidėliotiną ir ne kartą 
išsakytą Parlamento raginimą Europos 
lygmeniu sukurti specialią tvaraus turizmo 
programą ir, be kita ko, jai skirti 
300 mln. EUR biudžetą; pabrėžia, kad tai 
padėtų šiam glaudžiai su transportu 
susijusiam sektoriui atsigauti po COVID-
19 krizės ir būtų pirmas žingsnis gerinant 
ES turizmo politiką; pabrėžia, kad 
Europos Sąjungos aviacijos saugos 
agentūra (EASA), glaudžiai 
bendradarbiaudama su Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru (ECDC), 
vadovaudamasi COVID-19 Aviacijos 
sveikatos saugos protokolo išvada, nuolat 
prisideda prie to, kad būtų galima saugiai 
ir sveikai grįžti prie aviacijos operacijų;

Or. en

Pakeitimas 65
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
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8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja neatidėliotiną ir ne kartą 
išsakytą Parlamento raginimą Europos 
lygmeniu sukurti specialią tvaraus turizmo 
programą ir, be kita ko, jai skirti 
300 mln. EUR biudžetą; pabrėžia, kad tai 
padėtų šiam glaudžiai su transportu 
susijusiam sektoriui atsigauti po COVID-
19 krizės ir būtų pirmas žingsnis gerinant 
ES turizmo politiką;

8. pakartoja neatidėliotiną ir ne kartą 
išsakytą Parlamento raginimą Europos 
lygmeniu sukurti specialią tvaraus turizmo 
programą ir, be kita ko, jai skirti 
300 mln. EUR biudžetą; pabrėžia, kad tai 
padėtų šiam glaudžiai su transportu 
susijusiam sektoriui atsigauti po COVID-
19 krizės ir būtų pirmas žingsnis gerinant 
ES turizmo politiką, naudinga Sąjungos 
ekonomikos, konkurencingumo, 
užimtumo ir socialiniam vystymuisi; šiuo 
požiūriu palankiai vertina tai, kad 
Europos Audito Rūmai pradėjo auditą, 
kad įvertintų turizmo projektus, kuriuos 
2007–2013 m. 6,4 mlrd. EUR ir 2014–
2020 m. 4 mlrd. EUR suma bendrai 
finansavo ERPF ir Sanglaudos fondas;

Or. en

Pakeitimas 66
Daniel Freund

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja neatidėliotiną ir ne kartą 
išsakytą Parlamento raginimą Europos 
lygmeniu sukurti specialią tvaraus turizmo 
programą ir, be kita ko, jai skirti 
300 mln. EUR biudžetą; pabrėžia, kad tai 
padėtų šiam glaudžiai su transportu 
susijusiam sektoriui atsigauti po COVID-
19 krizės ir būtų pirmas žingsnis gerinant 
ES turizmo politiką;

8. pakartoja neatidėliotiną ir ne kartą 
išsakytą Parlamento raginimą Europos 
lygmeniu sukurti specialią tvaraus turizmo 
programą ir, be kita ko, jai skirti 
300 mln. EUR biudžetą; pabrėžia, kad tai 
padėtų šiam glaudžiai su transportu 
susijusiam sektoriui tvariai atsigauti po 
COVID-19 krizės ir būtų pirmas žingsnis 
gerinant ES turizmo politiką, užtikrinant, 
kad jie atitiktų Sąjungos aplinkosaugos 
tikslus ir klimato tikslus, bei siekiant 
skatinti vietos, kokybiškų, nuolatinių 
darbo vietų kūrimą sektoriuje;

Or. en
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Pakeitimas 67
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja neatidėliotiną ir ne kartą 
išsakytą Parlamento raginimą Europos 
lygmeniu sukurti specialią tvaraus turizmo 
programą ir, be kita ko, jai skirti 
300 mln. EUR biudžetą; pabrėžia, kad tai 
padėtų šiam glaudžiai su transportu 
susijusiam sektoriui atsigauti po COVID-
19 krizės ir būtų pirmas žingsnis gerinant 
ES turizmo politiką;

8. pakartoja neatidėliotiną ir ne kartą 
išsakytą Parlamento raginimą Europos 
lygmeniu sukurti konkrečią biudžeto eilutę 
ir specialią turizmo programą; pabrėžia, 
kad tai padėtų šiam glaudžiai su transportu 
susijusiam sektoriui atsigauti po COVID-
19 krizės ir būtų pirmas žingsnis gerinant 
ES turizmo politiką, atveriant papildomų 
užimtumo galimybių, skatinant sektorių 
investuoti į projektus, kuriuose sukuriama 
ES pridėtinė vertė, susijusius su žaliąja ir 
skaitmenine pertvarka;

Or. en

Pakeitimas 68
Daniel Freund

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina finansavimą Europos 
transporto srities agentūroms ir 
bendrosioms įmonėms skirti pagal joms 
tenkantį atsakomybės lygmenį; visų pirma 
primena Europos Sąjungos geležinkelių 
agentūros (ERA) ir bendrosios įmonės 
„Shift2Rail“ svarbą siekiant ilgalaikio 
perėjimo nuo kelių prie geležinkelių 
transporto ir pažangos kuriant bendrą 
Europos geležinkelių erdvę; taip pat 
primena, kad su „Boeing 737 Max“ susiję 
tyrimai lėmė didelį Europos aviacijos 
saugos agentūros (EASA) darbo krūvį ir 

9. ragina finansavimą Europos 
transporto srities agentūroms ir 
bendrosioms įmonėms skirti pagal joms 
tenkantį atsakomybės lygmenį; visų pirma 
primena Europos Sąjungos geležinkelių 
agentūros (ERA) ir bendrosios įmonės 
„Shift2Rail“ svarbą siekiant ilgalaikio 
perėjimo nuo kelių prie geležinkelių 
transporto ir pažangos kuriant bendrą 
Europos geležinkelių erdvę; taip pat 
primena, kad su „Boeing 737 Max“ susiję 
tyrimai lėmė didelį Europos aviacijos 
saugos agentūros (EASA) darbo krūvį ir 
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kad Agentūra kartu su bendrąją įmone 
„Švarus dangus 2“ ir bendra įmone SESAR 
atlieka svarbų vaidmenį mažinant 
išmetamą CO2 kiekį, tenkantį vienam 
keleiviui; pabrėžia, kad Europos jūrų 
saugumo agentūra (EMSA) galėtų atlikti 
svarbų vaidmenį padėdama valstybėms 
narėms mažinti su laivyba susijusią riziką 
aplinkai ir gerinti jūrų sektoriaus tvarumą, 
jeigu Agentūrai būtų skirta daugiau 
išteklių;

kad tikimasi, jog Agentūra kartu su 
bendrąją įmone „Švarus dangus 2“ ir 
bendra įmone SESAR toliau atliks svarbų 
vaidmenį mažinant išmetamą CO2 kiekį, 
tenkantį vienam keleiviui; pažymi, kad 
didesnis aviacijos efektyvumas neužkirto 
kelio bendram išmetamo CO2 kiekio 
didėjimui ir kitam neigiamam skrydžių 
poveikiui klimatui; pabrėžia, kad Europos 
jūrų saugumo agentūra (EMSA) galėtų 
atlikti svarbų vaidmenį padėdama 
valstybėms narėms mažinti su laivyba 
susijusią riziką aplinkai, be kita ko, labai 
taršius laivybos išmetamuosius teršalus, ir 
gerinti jūrų sektoriaus tvarumą, jeigu 
Agentūrai būtų skirta daugiau išteklių;

Or. en

Pakeitimas 69
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina finansavimą Europos 
transporto srities agentūroms ir 
bendrosioms įmonėms skirti pagal joms 
tenkantį atsakomybės lygmenį; visų pirma 
primena Europos Sąjungos geležinkelių 
agentūros (ERA) ir bendrosios įmonės 
„Shift2Rail“ svarbą siekiant ilgalaikio 
perėjimo nuo kelių prie geležinkelių 
transporto ir pažangos kuriant bendrą 
Europos geležinkelių erdvę; taip pat 
primena, kad su „Boeing 737 Max“ susiję 
tyrimai lėmė didelį Europos aviacijos 
saugos agentūros (EASA) darbo krūvį ir 
kad Agentūra kartu su bendrąją įmone 
„Švarus dangus 2“ ir bendra įmone SESAR 
atlieka svarbų vaidmenį mažinant 
išmetamą CO2 kiekį, tenkantį vienam 
keleiviui; pabrėžia, kad Europos jūrų 
saugumo agentūra (EMSA) galėtų atlikti 
svarbų vaidmenį padėdama valstybėms 

9. ragina finansavimą Europos 
transporto srities agentūroms ir 
bendrosioms įmonėms skirti pagal joms 
tenkantį atsakomybės lygmenį; visų pirma 
primena Europos Sąjungos geležinkelių 
agentūros (ERA) ir bendrosios įmonės 
„Shift2Rail“ svarbą siekiant ilgalaikio 
perėjimo nuo kelių prie geležinkelių 
transporto ir pažangos kuriant bendrą 
Europos geležinkelių erdvę; taip pat 
primena, kad su „Boeing 737 Max“ susiję 
tyrimai lėmė didelį Europos Sąjungos 
aviacijos saugos agentūros (EASA) darbo 
krūvį ir kad Agentūra kartu su bendrąją 
įmone „Švarus dangus 2“ ir bendra įmone 
SESAR atlieka svarbų vaidmenį mažinant 
išmetamą CO2 kiekį, tenkantį vienam 
keleiviui; sveikina EASA dėl jos svarbaus 
indėlio glaudžiai bendradarbiaujant su 
Komisija dėl tiesioginio, ir ne tik, 
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narėms mažinti su laivyba susijusią riziką 
aplinkai ir gerinti jūrų sektoriaus tvarumą, 
jeigu Agentūrai būtų skirta daugiau 
išteklių;

„Brexit’o“ poveikio aviacijos srityje; 
pabrėžia, kad Europos jūrų saugumo 
agentūra (EMSA) galėtų atlikti svarbų 
vaidmenį padėdama valstybėms narėms 
mažinti su laivyba susijusią riziką aplinkai 
ir gerinti jūrų sektoriaus tvarumą, jeigu 
Agentūrai būtų skirta daugiau išteklių;

Or. en

Pakeitimas 70
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina finansavimą Europos 
transporto srities agentūroms ir 
bendrosioms įmonėms skirti pagal joms 
tenkantį atsakomybės lygmenį; visų pirma 
primena Europos Sąjungos geležinkelių 
agentūros (ERA) ir bendrosios įmonės 
„Shift2Rail“ svarbą siekiant ilgalaikio 
perėjimo nuo kelių prie geležinkelių 
transporto ir pažangos kuriant bendrą 
Europos geležinkelių erdvę; taip pat 
primena, kad su „Boeing 737 Max“ susiję 
tyrimai lėmė didelį Europos aviacijos 
saugos agentūros (EASA) darbo krūvį ir 
kad Agentūra kartu su bendrąją įmone 
„Švarus dangus 2“ ir bendra įmone SESAR 
atlieka svarbų vaidmenį mažinant 
išmetamą CO2 kiekį, tenkantį vienam 
keleiviui; pabrėžia, kad Europos jūrų 
saugumo agentūra (EMSA) galėtų atlikti 
svarbų vaidmenį padėdama valstybėms 
narėms mažinti su laivyba susijusią riziką 
aplinkai ir gerinti jūrų sektoriaus tvarumą, 
jeigu Agentūrai būtų skirta daugiau 
išteklių;

9. ragina finansavimą Europos 
transporto srities agentūroms ir 
bendrosioms įmonėms skirti pagal joms 
tenkantį atsakomybės lygmenį ir įvertinant 
tai, kad joms tenka svarbus vaidmuo 
vykdant perėjimą prie mažesnės 
transporto rūšių priklausomybės nuo 
iškastinio kuro; visų pirma primena 
Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 
(ERA) ir bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 
svarbą siekiant ilgalaikio perėjimo nuo 
kelių prie geležinkelių transporto ir 
pažangos kuriant bendrą Europos 
geležinkelių erdvę; taip pat primena, kad su 
„Boeing 737 Max“ susiję tyrimai lėmė 
didelį Europos aviacijos saugos agentūros 
(EASA) darbo krūvį ir kad Agentūra kartu 
su bendrąją įmone „Švarus dangus 2“ ir 
bendra įmone SESAR atlieka svarbų 
vaidmenį mažinant išmetamą CO2 kiekį, 
tenkantį vienam keleiviui; pabrėžia, kad 
Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) 
galėtų atlikti svarbų vaidmenį padėdama 
valstybėms narėms mažinti su laivyba 
susijusią riziką aplinkai ir gerinti jūrų 
sektoriaus tvarumą, jeigu Agentūrai būtų 
skirta daugiau išteklių;
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Or. en

Pakeitimas 71
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pakartoja, kad EASA, priskirta 
Europos strateginių investicijų agentūrai, 
2018 m. gavo svarbių naujų esminių 
užduočių, susijusių su kibernetiniu 
saugumu aviacijos, bepiločių orlaivių ir 
oro judumo mieste, aplinkos apsaugos, 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, 
tarptautinio bendradarbiavimo srityse; 
todėl ragina skirti tinkamą Agentūros 
biudžetą, kad ji turėtų reikiamų išteklių 
savo užduotims vykdyti; pabrėžia 
Agentūros vaidmenį Žaliojo kurso 
atžvilgiu, jai dedant pastangas mažinti 
aviacijos poveikį aplinkai, be kita ko, 
kuriant naujus CO2 standartus, vykdant 
sukčiavimo aplinkosaugos srityje 
prevencijos stebėseną, ekologinio ženklo 
programos ir gyvavimo ciklo sąvokų, 
tvarių degalų ir ekologizuoto oro linijų 
orlaivių parko atnaujinimo stebėseną;

Or. en

Pakeitimas 72
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad siekiant tvarumo ir 
saugumo tikslų transporto ir turizmo 
sektoriuose, nepaprastai svarbu užtikrinti 
įgūdžių tobulinimo, perkvalifikavimo ir 
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profesinio mokymo galimybę; todėl prašo 
skirti pakankamai ES finansavimo lėšų 
šiems tikslams siekti, be kita ko, tokioms 
iniciatyvoms kaip informuotumo 
didinimas kelių eismo saugumo 
klausimais, tvarus turizmas ir veiklos 
vykdytojų bei inspektorių, atsakingų už 
ES taisyklių šioje srityje laikymąsi, 
mokymas;

Or. en

Pakeitimas 73
Daniel Freund

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. apgailestauja, kad Europos 
geležinkelių agentūros 2021 m. biudžetas 
reikšmingai sumažintas; mano, kad 
Agentūros biudžetą būtina suderinti su jai 
tenkančios atsakomybės lygmeniu ir 
reikšmingumu mažinant transporto 
sektoriuje išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį; prašo, kad 
Agentūros 2022 m. biudžetas būtų 
padidintas bent iki 2020 m. lygio;

Or. en

Pakeitimas 74
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. mano, kad atsižvelgiant į 
pandemiją, COVID-19 vakcinavimo 
pažymėjimas yra viena iš praktinių 
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priemonių, skirtų sudaryti palankesnes 
sąlygas kelionėms ir mažinti kelionių 
apribojimus; šiuo aspektu pažymi, kad 
tais atvejais, kai vakcinavimo 
pažymėjimams išduoti reikia papildomos 
techninės, skaitmeninės ir transporto 
infrastruktūros, atitinkamos išlaidos 
turėtų būti finansuojamos iš ES fondų ir 
programų;

Or. en

Pakeitimas 75
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
partnerystės galėtų reikšmingai prisidėti 
skatinant inovacijas ir mokslinius tyrimus, 
taip pat didinant transporto sektoriaus 
veiklos efektyvumą ir saugumą, kartu 
skatinant transporto išmetamų teršalų 
mažinimą naudojantis technologine 
pažanga ir vadovaujantis taisyklėmis; 
atkreipia dėmesį į tai, kad ES finansavimo 
programos, pvz., programa „Europos 
horizontas“, galėtų atlikti svarbų vaidmenį 
skatindamos partnerystę su ES šalimis, 
privačiuoju sektoriumi, fondais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais; todėl ragina 
mokslinių tyrimų programai „Europos 
horizontas“ skirti daugiau finansinių 
išteklių;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
partnerystės galėtų reikšmingai prisidėti 
skatinant inovacijas ir mokslinius tyrimus, 
taip pat didinant transporto sektoriaus 
veiklos efektyvumą ir saugumą, kartu 
skatinant transporto išmetamų teršalų 
mažinimą naudojantis technologine 
pažanga ir vadovaujantis taisyklėmis; 
atkreipia dėmesį į tai, kad programai 
„Europos horizontas“ numatytos 
partnerystės, kaip antai „Batteries“, 
„2Zero“ ir „Clean Hydrogen“, galėtų 
prisidėti prie novatoriškų transporto 
priemonių technologijų tiekimo ir būtinos 
visapusiškos politikos, kuria visoje ES 
būtų skatinama netaršių ir mažai taršių 
transporto priemonių paklausa, kūrimo; 
todėl ragina mokslinių tyrimų programai 
„Europos horizontas“ skirti daugiau 
finansinių išteklių;

Or. en

Pakeitimas 76
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Daniel Freund

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
partnerystės galėtų reikšmingai prisidėti 
skatinant inovacijas ir mokslinius tyrimus, 
taip pat didinant transporto sektoriaus 
veiklos efektyvumą ir saugumą, kartu 
skatinant transporto išmetamų teršalų 
mažinimą naudojantis technologine 
pažanga ir vadovaujantis taisyklėmis; 
atkreipia dėmesį į tai, kad ES finansavimo 
programos, pvz., programa „Europos 
horizontas“, galėtų atlikti svarbų vaidmenį 
skatindamos partnerystę su ES šalimis, 
privačiuoju sektoriumi, fondais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais; todėl ragina 
mokslinių tyrimų programai „Europos 
horizontas“ skirti daugiau finansinių 
išteklių;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
partnerystės galėtų reikšmingai prisidėti 
skatinant inovacijas ir mokslinius tyrimus, 
taip pat didinant transporto sektoriaus 
veiklos efektyvumą ir saugumą, kartu 
skatinant transporto išmetamų teršalų 
mažinimą, be kita ko, naudojantis 
technologine pažanga ir vadovaujantis 
taisyklėmis; atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
finansavimo programos, pvz., programa 
„Europos horizontas“, galėtų atlikti svarbų 
vaidmenį skatindamos partnerystę su ES 
šalimis, privačiuoju sektoriumi, fondais ir 
kitais suinteresuotaisiais subjektais; todėl 
ragina mokslinių tyrimų programai 
„Europos horizontas“ skirti daugiau 
finansinių išteklių;

Or. en

Pakeitimas 77
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
partnerystės galėtų reikšmingai prisidėti 
skatinant inovacijas ir mokslinius tyrimus, 
taip pat didinant transporto sektoriaus 
veiklos efektyvumą ir saugumą, kartu 
skatinant transporto išmetamų teršalų 
mažinimą naudojantis technologine 
pažanga ir vadovaujantis taisyklėmis; 
atkreipia dėmesį į tai, kad ES finansavimo 
programos, pvz., programa „Europos 
horizontas“, galėtų atlikti svarbų vaidmenį 
skatindamos partnerystę su ES šalimis, 

10. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
partnerystės galėtų reikšmingai prisidėti 
skatinant inovacijas ir mokslinius tyrimus, 
taip pat didinant transporto sektoriaus 
veiklos efektyvumą ir saugumą, kartu 
skatinant transporto išmetamų teršalų 
mažinimą naudojantis technologine 
pažanga ir vadovaujantis mokslu 
grindžiamu požiūriu; atkreipia dėmesį į 
tai, kad ES Visi susiję programos, pvz., 
programa „Europos horizontas“, galėtų 
atlikti svarbų vaidmenį skatindamos 
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privačiuoju sektoriumi, fondais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais; todėl ragina 
mokslinių tyrimų programai „Europos 
horizontas“ skirti daugiau finansinių 
išteklių;

partnerystę su ES valstybėmis narėmis, 
privačiuoju sektoriumi ir visais susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais; todėl ragina 
mokslinių tyrimų programai „Europos 
horizontas“ skirti daugiau finansinių 
išteklių;

Or. en

Pakeitimas 78
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pažymi, kad Europos investicijų 
bankas (EIB) peržiūri savo skolinimo 
politiką; atkreipia dėmesį į tai, kad atlikus 
šią peržiūrą, būtų sudaromos sąlygos 
privačioms investicijoms, kad būtų 
didinamas atsparumas ir spartinamas 
tvarių ir išmanių technologijų diegimas 
visose transporto rūšyse, vadovaujantis 
darnaus ir išmanaus judumo strategija; 
be to, atkreipia dėmesį į tai, kad 
peržiūrėjus skolinimo politiką, būtų 
labiau skatinamos viešosios ir privačiosios 
investicijos į tvaresnį daugiarūšį 
transportą ir aviacijos orlaivių bei 
vandens transporto laivyno atnaujinimą; 
palankiai vertina EIB ketinimą kartu su 
valdžios institucijomis parengti plataus 
užmojo investicijų programas judumo 
srityje, pavyzdžiui, tvaraus judumo mieste 
planus ir viešojo transporto projektus;

Or. en

Pakeitimas 79
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica

Nuomonės projektas
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10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kad duomenys apie oro 
taršą, susijusią su transporto veikla, nėra 
renkami patikimai ar nuosekliai, ir tai 
rodo, kad įgyvendinančioms institucijoms 
tai tebėra sudėtinga; todėl ragina 
Komisiją skirti pakankamai lėšų iš ES 
fondų ir programų, kad būtų teikiama 
finansinė parama oro taršos stebėsenos 
veiklai ir infrastruktūrai;

Or. en

Pakeitimas 80
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, Sara 
Cerdas, Maria Grapini

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. palankiai vertina svarbų naujos 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės ir susijusių 
nacionalinių planų indėlį švelninant 
COVID-19 sukeltą socialinį ir ekonominį 
poveikį, skatinant transporto ir turizmo 
sektorių atsigavimą ir spartinant žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką.

11. palankiai vertina svarbų naujos 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės ir susijusių 
nacionalinių planų indėlį švelninant 
COVID-19 sukeltą socialinį ir ekonominį 
poveikį, skatinant transporto ir turizmo 
sektorių atsigavimą ir spartinant žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką; pabrėžia, kad 
įgyvendinant nacionalinius ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, 
didžiausią dėmesį reikėtų skirti tokioms 
politikos sritims kaip žalioji pertvarka, 
skaitmeninė transformacija, ekonominė 
sanglauda, konkurencingumas ir 
socialinė ir ekonominė sanglauda; 
atkreipia dėmesį į šių sričių potencialą 
gaivinant transporto ir turizmo sektorius; 
ypač pritaria įkrovimo infrastruktūros 
finansavimui, siekiant iki 2025 m. įrengti 
500 000 vandenilio įkrovimo prieigų, o iki 
2030 m. – vieną milijoną.
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Or. en

Pakeitimas 81
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola 
Danti

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. palankiai vertina svarbų naujos 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės ir susijusių 
nacionalinių planų indėlį švelninant 
COVID-19 sukeltą socialinį ir ekonominį 
poveikį, skatinant transporto ir turizmo 
sektorių atsigavimą ir spartinant žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką.

11. palankiai vertina svarbų naujos 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės ir susijusių 
nacionalinių planų indėlį švelninant 
COVID-19 sukeltą socialinį ir ekonominį 
poveikį, skatinant transporto ir turizmo 
sektorių atsigavimą ir spartinant žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką; mano, kad 
priemonė turėtų būti naudojama be kita 
ko, didinant transporto ir turizmo sektorių 
atsparumą tam, kad būtų gerinamas 
pasirengimas krizėms, siekiant suvaldyti 
panašaus masto krizes ateityje.

Or. en

Pakeitimas 82
Daniel Freund

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. primena, kad viešųjų investicijų į 
infrastruktūrą atvejais itin dažnai 
susiduriama su korupcija; pabrėžia, kaip 
svarbu užtikrinti skaidrų ir rungtyniavimu 
grindžiamą konkurso procesą ES 
finansuojamų didelio masto transporto 
infrastruktūros projektų atvejais; 
pakartoja, kad perkančiosios 
organizacijos ir besivaržantieji 
konkursuose dėl šių didelio masto 
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projektų privalo sudaryti sąžiningumo 
paktus, pagal kuriuos trečiosios šalys 
vykdo stebėseną, kaip laikomasi 
įsipareigojimų dėl vadovavimosi geriausia 
praktika ir skaidrumo; toliau pabrėžia, 
kad asmenys ar subjektai, kurie anksčiau 
buvo pripažinti kaltais dėl sukčiavimo ar 
korupcijos, susijusios su ES 
finansuojamais projektais, negali 
dalyvauti būsimuose konkurso 
procesuose.

Or. en

Pakeitimas 83
Dorien Rookmaker

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. prašo, kad visi ES piliečiai turėtų 
galimybę susipažinti su biudžeto 
išlaidomis ir panaudojimu, ir kad tai būtų 
skaidru; ES piliečiai turėtų būti aktyviai 
informuojami apie biudžeto faktus ir 
skaičius.

Or. en


