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PASIŪLYMAI 

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pabrėžia, kad biudžeto lėšos, skirtos transportui ir turizmui, turėtų būti numatomos 

atsižvelgiant į šių sektorių svarbą ir indėlį į ekonomikos augimą, darnų vystymąsi, 

naudotojų interesus ir kokybiškų darbo vietų kūrimą Sąjungoje; taigi apgailestauja, kad 

Taryba sumažino 1a išlaidų kategorijoje į biudžeto eilutes, susijusias su transportu, 

įrašytas lėšas, ir prašo vėl įrašyti iš pradžių numatytas sumas; 

2. pakartoja, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansavimo priemonė yra 

svarbi norint užbaigti TEN-T tinklą ir baigti kurti bendrą Europos transporto erdvę; 

pabrėžia, kad ateityje reikėtų išvengti EITP skirto biudžeto mažinimo dėl Europos 

strateginių investicijų fondo (ESIF) finansavimo iniciatyvos, kaip tai buvo daroma 

praeityje; apgailestauja, kad nepavyko visiškai susigrąžinti Europos infrastruktūros tinklų 

priemonei (EITP) skirtų lėšų; ragina Komisiją pasiūlyti naujų iniciatyvų ir finansinių 

taisyklių, kurios būtų taikomos dotacijų iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP 

– Transportas) ir ESIF finansavimo deriniams; 

3. mano, kad EITP yra itin svarbi priemonė, sukurianti didelę Sąjungos pridėtinę vertę, 

siekiant optimizuoti transporto tinklą visoje Sąjungoje, sujungiant ir (arba) 

modernizuojant naują ir esamą transporto infrastruktūrą ir užtikrinant transporto paslaugų 

sąveikumą; mano, kad norint pasiekti EITP – Transporto pirmąjį tikslą, susijusį su 

pagrindiniu tinklu, reikėtų užtikrinti reikiamas lėšas; pabrėžia geresnį koordinavimo tarp 

valstybių narių poreikį siekiant užtikrinti tarpvalstybinių projektų, kaip pagrindinės 

geležinkelio, oro ir kelių infrastruktūros dalies, suderinamumą; taip pat pabrėžia, kad 

svarbu finansuoti specialius infrastruktūros, kuri yra labiausiai linkusi gesti, kaip antai 

tiltai ir požeminės perėjos, atnaujinimo planus; pabrėžia, kad svarbu investuoti į 

regioninius oro uostus, nes jie skatina verslo veiksmingumą ir produktyvumą bei regionų 

ekonominį vystymąsi; 

4. pabrėžia, kad būtina toliau remti didelio greičio geležinkelio, jungiančio Vakarų ir Rytų 

Europos regionus, projektus; pakartoja, kad svarbu užbaigti svarbu užbaigti atkurti 

trūkstamas sąsajas išardytose regioninėse tarpvalstybinėse geležinkelio jungtyse ir 

atnaujinti bei prižiūrėti esamą transporto infrastruktūrą tam, kad būtų galima užtikrinti 

geresnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir (arba) trečiųjų šalių, pvz., sukurti 

Juodosios jūros makroregioną; palankiai vertina Komisijos ketinimą bendrai finansuoti 

išardytų ar apleistų regioninių tarpvalstybinių geležinkelio jungčių atkūrimą; pabrėžia, kad 

siekiant vystyti Sąjungos mažiau išsivysčiusius regionus gyvybiškai svarbu optimizuoti 

infrastruktūrą, ir prašo Komisijos parengti specialias paremiančias biudžeto priemones; 

ragina valstybes nares, tarpvalstybinius regionus ir Komisiją toliau intensyviau vykdyti 

tuos pagal principą „iš apačios į viršų“ vykdomus projektus; 

5. mano, kad, atsižvelgiant į pastarojo meto Komisijos ir Europos investicijų banko (EIB) 

iniciatyvas pirmenybę teikti paskoloms ir naujoms finansinėms priemonėms, svarbu 

pakankamai išteklių teikti dotacijoms, nes jos ir toliau yra esminė finansavimo priemonė 

transporto sektoriuje, visų pirma infrastruktūrai ir kitiems projektams, ypač tais atvejais, 

kai numatyta, kad nebus privačių investicijų; primena, kad norint įgyvendinti TEN-T 
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programos tikslus, gyvybiškai svarbu, kad aukštų technologijų projektams, kaip antai 

Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS), būtų skirti tinkami ištekliai, taip 

pat būtų išnaudotos viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės galimybės, nukreiptos per 

ESIF sistemą siekiant gauti reikalingus išteklius per likusį dabartinės daugiametės 

finansinės programos (DFP) laikotarpį; vis dėlto pabrėžia skirtingų finansavimo sistemų, 

pvz., EITP, ESIF ir ESI fondų, sinergijos svarbą, siekiant kuo labiau padidinti Sąjungos 

lėšų poveikį; 

6. prašo Komisijos pateikti ataskaitą apie struktūrinių fondų lėšų įgyvendinimą ir įsisavinimo 

lygį vykdant infrastruktūros projektus, nurodant, kurie jų padeda vystyti pagrindinį tinklą, 

koridorius ir visa apimantį susisiekimo tinklą; prašo, kad Komisija pateiktų Parlamentui ir 

Tarybai visų Sąjungos bendrai finansuojamų konkrečių transporto ir turizmo projektų 

metines apžvalgas, įskaitant išsamius duomenis apie atitinkamas sumas; dar kartą ragina 

Komisiją atsižvelgiant į neseniai paskelbtą Judumo dokumentų rinkinį pateikti esamų ir 

planuojamų sunkvežimių vairuotojams skirtų saugių stovėjimo vietų apžvalgą; ragina 

Komisiją pateikti apskaičiuotas esamų saugių stovėjimo vietų atnaujinimo ir naujų saugių 

stovėjimo vietų statymo išlaidas ir išnagrinėti finansavimo sistemų Europos lygmeniu 

galimybes; 

7. pabrėžia 21-ojoje Klimato kaitos konferencijoje nustatytų tikslų transporto srityje svarbą 

siekiant kovoti su klimato kaita; pabrėžia, kad reikėtų turėti finansinių išteklių siekiant 

užtikrinti perėjimą nuo kelių transporto prie tvarių rūšių transporto (geležinkelių, jūrų ir 

vidaus vandenų transporto) ir užtikrinti įvairiarūšio transporto jungčių optimizavimą ir 

perėjimą prie skaitmeninių transporto paslaugų; dar kartą pakartoja, jog svarbu stiprinti 

mažai anglies dioksido išskiriančio transporto ekonomiką plėtojant krovinių vežimo 

geležinkeliais koridorius, kurie yra esminis elementas norint krovinių vežimą iš kelių 

perkelti į geležinkelius ir pagerinti geležinkelių tvarumą; mano, kad ERTMS turėtų būti 

diegiama siekiant padidinti privalumus sąveikumui bendroje Europos geležinkelių 

erdvėje; skatina valstybes nares investuoti į pažangų, tvarų ir integruotą viešąjį transportą; 

taip pat rekomenduoja atkreipti dėmesį į triukšmo mažinimą transporto sektoriuje, siekiant 

piliečiams užtikrinti aukštos kokybės aplinką; ragina Komisiją finansuoti ir remti 

projektus, kuriais plėtojamas ir gerinamas upių transportas, pvz., Dunojaus dugno 

gilinimas ir valymas; 

8. pabrėžia, kad itin svarbus Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) – 

GALILEO ir EGNOS – vaidmuo tenka transporto sistemai, visų pirma saugumo, saugos 

srityje, įskaitant aviacijos, kelių, geležinkelių ir jūrų transporto sektorius, taip pat plėtojant 

savarankiškas įvairiarūšio ir autonominio transporto sistemas; dar kartą pakartoja, kad 

Europos GNSS programoms ir programai „Horizontas 2020“ skirtuose biudžetuose svarbu 

numatyti pakankamą finansinę paramą pirminės ir tolesnės grandžių taikomosioms 

programoms; apgailestauja dėl to, kad ištekliai Europos GNSS – GALILEO ir EGNOS – 

sumažinti 9,6 %; primygtinai ragina Europos kosmoso programoms skirtose biudžeto 

eilutėse, kurias ketinama sumažinti dar 5 %, atkurti pirminį finansavimo lygį ir toliau 

tinkamai finansuoti kosmoso programas, kurių išlaidos turėtų būti deramai įvertintos; 

9. ragina Komisiją išsaugoti finansavimą, skirtą GALILEO ir EGNOS teikiamų globalios 

palydovinės radijo navigacijos infrastruktūrai ir paslaugoms šiai infrastruktūrai plėtoti ir 

užtikrinti; dar kartą pakartoja, kad 2018 m. svarbu pakankamai lėšų skirti GALILEO ir 

EGNOS siekiant sparčiai užtikrinti nepertraukiamas GNSS paslaugas pažangiems keliams 
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ir sujungtoms transporto priemonėms, pažangiam laivynui, krovinių ir eismo valdymo 

reikmėms, kaip antai oro eismo valdymas (ATM), ERTMS, „eCall“; mano, kad reikia 

užtikrinti reikiamą EGNOS finansavimą siekiant sudaryti sąlygas EGNOS aprėptį išplėsti 

visų pirma į Pietryčių ir Rytų Europą, o paskui – į Afriką ir Artimuosius Rytus, taip pat 

siekiant įsigyti reikalingas EGNOS nuotolio nustatymo ir integralumo stebėjimo stotis 

(RIM) ir jų sąsają su sistema; 

10. atkreipia dėmesį į esmines Europos GNSS agentūros (GSA) užduotis, susijusias su 

GALILEO ir EGNOS, ir taip pat pripažįsta GSA indėlį gerinant Sąjungos 

konkurencingumą ir technologijų naujoves; yra susirūpinęs dėl to, kad GSA skirta 

nepakankamai išteklių tam, kad ji galėtų vykdyti savo įgaliojimus, ir mano, jog būtina, 

kad GSA turėtų pakankamai darbuotojų, įskaitant aukštos kvalifikacijos specialistus, 

sklandžiam Europos GNSS programų veikimui ir eksploatavimui užtikrinti; dar kartą 

pabrėžia svarbų Europos aviacijos saugos agentūros (EASA), kaip sertifikuojančios 

institucijos, indėlį į EGNOS paslaugų teikimą ir į parengiamuosius veiksmus, reikalingus 

GALILEO veiklos rezultatyvumo priežiūrai atlikti; 

11. pabrėžia Europos transporto agentūrų svarbą siekiant užtikrinti gerą Europos transporto 

erdvės veikimą; mano, kad atsižvelgiant į naujausius ir numatomus šių agentūrų 

atsakomybės pokyčius, joms turi būti skiriami tinkami biudžeto ištekliai; 

12. pabrėžia, kad svarbu veiksmingai ir galutinai išspręsti migrantų srautų, plūstančių tiek 

jūra, tiek sausuma, problemą; tikisi, kad Europos jūrų saugumo agentūrai, Europos sienų 

ir pakrančių apsaugos agentūrai ir FRONTEX bus skirtas tinkamas finansavimas 

patruliavimui prie Sąjungos išorės sienų užtikrinti; 

13. atkreipia dėmesį į saugumo ir saugos problemas aviacijos srityje ir į EASA indėlio šioje 

srityje svarbą, ypač atsižvelgiant į grėsmes, susijusias su kibernetiniu saugumu ir kosmoso 

meteorologiniais reiškiniais, taip pat su ne Sąjungos oro erdvėje skraidančių keleivių 

saugumu; pabrėžia, kad svarbu EASA skirti deramą finansavimą siekiant užtikrinti, kad ji 

galėtų sėkmingai prisiimti naujas pareigas, kaip apibrėžta pasiūlyme dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir 

įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą, ir panaikinančio Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/20081; 

14. dar kartą pabrėžia, kad per penkerius metus EASA jau 5 proc. sumažino darbo vietų 

skaičių, kaip sutarta Tarpinstituciniame susitarime; todėl mano, kad dar labiau sumažinus 

etatų skaičių, kaip siūlo Taryba, galėtų kilti grėsmė tinkamam EASA veikimui ir EASA 

galbūt negalėtų atlikti teisėkūros institucijos jai jau pavestų ir būsimų užduočių; taip pat 

pabrėžia, kad naujos EASA darbo vietos, kurių reikia papildomoms užduotims atlikti, 

atsižvelgiant į naujus politikos pokyčius ir naujus teisės aktus, turėtų būti skaičiuojamos 

neatsižvelgiant į jokį mažinimo tikslą; 

15. pabrėžia, kad EASA darbo vietoms (įskaitant susijusias pensijas), kurias visapusiškai 

finansuoja pramonė ir kurios nedaro jokio poveikio Sąjungos biudžetui, neturėtų būti 

taikomas joks darbuotojų mažinimas, numatytas Tarpinstituciniame susitarime; 

16. pabrėžia, kad EASA savo nuožiūra finansiniais metais galėtų didinti pramonės 
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finansuojamų darbo vietų skaičių, atsižvelgdama į dėl pramonės poreikių kintantį darbo 

krūvį; pabrėžia, kad šiuo tikslu biudžeto valdymo institucija, be mokesčiais ir rinkliavomis 

finansuojamų etatų, kuriuos jau leista sukurti priėmus EASA biudžetą, skaičiaus turėtų 

taip pat nurodyti papildomą etatų procentinę dalį (neviršijant didžiausios 10 proc. ribos), 

kurią galėtų leisti EASA valdančioji taryba, atsižvelgdama į EASA pasiūlymą reaguoti į 

nenumatytus rinkos poreikių pokyčius; taip pat pabrėžia, kad valdančiosios tarybos 

sprendimas turėtų būti pagrįstas nenumatyto darbo krūvio ir veiksmingumo kriterijų 

vertinimo dokumentais; 

17. pabrėžia programos „Horizontas 2020“ svarbą siekiant skatinti ir remti projektus, 

susijusius su moksliniais tyrimais ir inovacijomis pažangios transporto logistikos ir 

judumo valdymo, įskaitant autonominį vairavimą, judumą visuomeniniu transportu ir 

dalijimąsi transporto priemonėmis, taip pat transporto saugos srityse; apgailestauja, kad 

mažinamos programai „Horizontas 2020“ skirtas finansavimas, susijęs su moksliniais 

tyrimais ir naujovėmis transporto srityje; mano, jog užtikrinus saugų ir nuosekliai pažangų 

ir integruotą transportą būtų sukurta didelė Sąjungos pridėtinė vertė stiprinant Europos 

transporto sistemą; pabrėžia poreikį padidinti programos „Horizontas 2020“ ir EITP indėlį 

kartu su kitais susijusiais Sąjungos finansavimo šaltiniais, skirtais saugos, saugumo, 

inovacijų ir skaitmeninimo projektams aviacijos srityje, glaudžiai įtraukiant EASA į jų 

viešuosius pirkimus ir įgyvendinimą; 

18. pakartoja, kad svarbu užtikrinti tinkamą finansavimą bendrosioms įmonėms, be kita ko, 

SESAR, SHIFT2RAIL ir „Švarus dangus“; mano, kad bendroji įmonė „Shift2Rail“ 

pirmenybę turėtų teikti sąveikumo projektams ir padidinti privalumus sąveikumui 

bendroje Europos geležinkelių erdvėje; mano, kad svarbu skirti lėšas, kurios sudarytų 

sąlygas prižiūrėti infrastruktūrą ir laikytis kokybės kriterijų, siekiant užtikrinti didesnį 

naudotojų saugumą ir saugą;  

19. pabrėžia, jog deramas finansavimas būtinas tam, kad būtų įgyvendinti SESAR 

komponentai siekiant užtikrinti, kad būtų galima pradėti naudotis oro eismo valdymo 

sistemos funkcijomis, kurios būtinos Sąjungos oro eismo valdymo sistemos veikimui 

pagerinti; 

20. ragina Komisiją pateikti sėkmingų bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų, 

pastaraisiais metais finansuotų iš Sąjungos bendrojo biudžeto, rezultatus; ypač prašo 

Komisijos informuoti apie objektų pašalinimo iš orbitos bandomojo projekto ir 

novatoriškų medžiagų naudojimo kosminei įrangai padėtį, siekiant sustiprinti būsimos 

kosmoso sektoriui skirtos Jungtinės technologijų iniciatyvos (JTI) veiksmingumą; 

21. ragina Komisiją ir toliau pirmenybę teikti visų keleivinio transporto rūšių saugos ir 

saugumo priemonių, kurios galėtų daryti poveikį keleivių srautams, finansavimui; ragina 

Komisiją sutelkti dėmesį į pažeidžiamų kelių eismo dalyvių, kaip antai pėstieji, 

dviratininkai ar motociklininkai, saugumą; ragina Komisiją remti iniciatyvas, kurios 

galėtų pagerinti kelių saugumą ir taip padėtų pasiekti strateginį tikslą iki 2020 m. perpus 

sumažinti mirčių Europos keliuose skaičių, taip pat sunkių sužeidimų skaičių; skatina 

Komisiją atkreipti dėmesį į didelį infrastruktūros kokybės skirtumą tarp mažiau 

išsivysčiusių regionų ir likusios Europos dalies ir prašo intensyviau investuoti į mažiau 

išsivysčiusių regionų infrastruktūrą; 

22. pabrėžia, kad svarbu remti darnų turizmą, apsaugant jo šaltinius su gamtos, kultūros, 
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istorijos ir pramonės paveldu; pabrėžia, kad svarbu pereiti prie darnaus turizmo, kuris 

reikštų geresnį turizmo ir infrastruktūros projektų koordinavimą; pabrėžia, kad tinklo 

„EuroVelo“ skatinimas kartu su TEN-T geležinkelio tinklu teikia didelę naudą aplinkai ir 

ekonomikai, ne vien mažosioms ir vidutinėms įmonėms; pabrėžia, kad transporto ir 

turizmo sektorių mažosioms ir vidutinėms įmonėms yra sunku prisitaikyti prie 

skaitmeninės transformacijos ir joms reikia paramos; ragina turizmo sektoriui, ypač MVĮ 

ir jų skaitmeninimui, skirti daugiau lėšų; yra įsitikinęs, kad reikia skirti lėšų kalnų, kaimo, 

pakrančių, salų ir atokiems regionams siekiant tose vietovėse toliau plėtoti turizmą; 

23. yra įsitikinęs, kad reikėtų toliau plėtoti turizmo paslaugų prieinamumą riboto judumo 

asmenims; ragina Komisiją remti įvairias finansavimo priemonių galimybes, siekiant 

užtikrinti transporto paslaugų, transporto priemonių, infrastruktūros ir įvairiarūšio 

transporto centrų prieinamumą, ir papildomas priemones, kuriomis siekiama gerinti 

transporto prieinamumą neįgaliesiems; 

24. palankiai vertina naują iniciatyvą „InterRail“ ir mano, kad jaunajai kartai ji galėtų suteikti 

galimybę patirti laisvę keliauti tausojant aplinką, ir ragina tą projektą, kaip ir kitus turizmo 

srities projektus, įrašyti į tiesiogiai jam skirtą biudžeto eilutę, nepriklausomą nuo 1a 

išlaidų kategorijos biudžeto eilučių, susijusių su transporto sektoriumi ir kitais Sąjungos 

konkurencingumui ir augimui svarbiais sektoriais; pakartoja savo ankstesnį raginimą 

Komisijai pateikti atitinkamus pasiūlymus šiuo klausimu; 

25. ragina Komisiją atgaivinti patogius Europos naktinius traukinius, kaip tvarią alternatyvą 

trumpiesiems skrydžiams ir ilgoms kelionėms automobiliu. 
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