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PASIŪLYMAI 

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

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. atkreipia dėmesį į siūlomo ES transporto politikos biudžeto projekto 1a išlaidų 

kategorijos 6 antraštinę dalį „Mobilumas ir transportas“; pakartoja, kad Sąjungos 

transporto politika itin svarbi siekiant laisvo asmenų ir prekių judėjimo, pasaulinio 

Europos konkurencingumo, socialinės bei teritorinės Sąjungos sanglaudos ir 

konkurencingumo apskritai; todėl pabrėžia, kad šiai politikos sričiai reikia, jog 

transporto sektoriui būtų numatytas dosnus biudžetas siekiant išlaikyti vykdomų 

projektų patikimumą ir garantuoti tinkamą infrastruktūros tinklą, taip pat užtikrinti 

tinkamą jo veikimą ir saugumą, užtikrinti ilgalaikes investicijas, kuriomis būtų paremtos 

Europos įmonės, ir sutelkti papildomą privatųjį finansavimą; 

2. mano, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra labai svarbi priemonė, 

teikianti didelę Europos pridėtinę vertę, siekiant optimizuoti transporto tinklą visoje 

Sąjungoje, susiejant ir (arba) modernizuojant naują ir esamą transporto infrastruktūrą; 

pabrėžia, kokį itin svarbų vaidmenį transporto sektoriuje atlieka EIPT siekiant baigti 

diegti pagrindinius ir visuotinius TEN-T tinklus, taip pat pažymi, kad planuojant ilguoju 

laikotarpiu EIPT reikalingas stabilus ir tinkamas finansavimas; apgailestauja, kad 

mažinant biudžetą praeityje pakenkta EIPT, ir primygtinai tvirtina, kad nepriimtinas 

joks naujas šios programos biudžeto mažinimas; atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija 

pasiūlė atitinkamai 39,4 proc. ir 5,3 proc. padidinti EIPT transporto programai 

skiriamus įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, ir mano, jog, atsižvelgiant į tai, kad 

2019 m. yra pirmieji dabartinės daugiametės finansinės programos metai ir todėl gali 

būti prašoma papildomo finansavimo projektams, pradėtiems 2014–2016 m., šios sumos 

yra minimalios; 

3. palankiai vertina tai, kad 2019 m. iš Sanglaudos fondo EITP transporto programai 

perskirta 1,7 mlrd. EUR; primena, kad šios lėšos skirtos tik TEN-T infrastruktūros 

projektams valstybėse narėse, atitinkančiose Sanglaudos fondo finansavimo 

reikalavimus; 

4. pabrėžia, kad europinės geležinkelio vėžės projektas „Rail Baltica“ yra vienas 

svarbiausių Sąjungoje, tačiau siūlomas finansavimas nėra pakankamas; todėl ragina 

Komisiją užtikrinti, kad būtų išlaikytas toks pat stabilus Sąjungos finansavimo lygis; 

5. palankiai vertina tai, kad, siekiant paremti 3-jojo netaršaus judumo dokumentų paketo 

politikos kryptis, naujas EIPT transporto programos kvietimas teikti paraiškas 

paskelbtas 2018 m. gegužės mėn. ir kad papildomi kvietimai bus paskelbti 2019 m.; 

primena 2017 m. derinimo kvietimo sėkmę ir primygtinai ragina Komisiją pakartoti tokį 

kvietimą 2019 m.; šiemet vėl pabrėžia, kad būtina užtikrinti EIPT ir kitų fondų, ypač 

Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) papildomumą pajamas generuojantiems 

projektams, siekiant kuo labiau padidinti projektų finansavimo Sąjungos pridėtinę vertę 

ir paskatinti papildomas privačiąsias investicijas į didelio masto inovacijas, pavyzdžiui, 

ERTMS ir skaitmeninę pažangą; sykiu primena, kad EITP transporto sektoriuje 

finansinės dotacijos turi likti pagrindine priemone tvariai infrastruktūrai ir 

tarpvalstybiniams projektams TEN-T koridoriuose finansuoti; 
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6. primena įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą; atkreipia dėmesį į tai, kad 

netolimoje ateityje Europai teks susidurti su vis didėjančiomis problemomis, 

susijusiomis su transporto sritimi, kaip antai klimato kaitos švelninimas ir didėjanti 

krovinių vežimo paklausa, taip pat reikės pertvarkyti energetiką ir diegti naujas judumo 

formas, ir primena, kad šiems uždaviniams spręsti reikės pakankamai lėšų, kad Europa 

išliktų įtrauki ir konkurencinga; todėl pabrėžia, kad nepaprastai svarbu remti perėjimą 

prie kitų transporto rūšių ir skirti jam pakankamai lėšų, kad būtų sukurta mažo anglies 

dioksido kiekio bendra Europos geležinkelių erdvė, pvz., įgyvendinant ERTMS, 

krovinių vežimo geležinkeliais, greitųjų geležinkelių ir tarpvalstybinių geležinkelių 

jungčių sistemas, skatinami jūrų greitkeliai ir vidaus vandenų keliai, įskaitant 

mažataršius keltus, siekiant sukurti tvarų transporto sektorių; be to, teigia, kad vykdant 

veiksmingą visų transporto rūšių žaliosios logistikos valdymą Sąjungoje gali būti labai 

prisidėta prie eismo spūsčių ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo, ir primygtinai ragina 

Komisiją skatinti logistikos skaitmeninimą; 

7. primena, kad svarbu skatinti plataus masto EITP transporto ir EITP skaitmeninio 

sektoriaus sąveiką, kad projektų, kuriais siekiama didinti TEN-T koridorių 

skaitmeninimą, finansinis svertas būtų kuo didesnis; 

8. mano, kad ES biudžeto įnašas į su transportu susijusias agentūras turėtų atspindėti šių 

agentūrų užduotis; pažymi, kad Europos aviacijos saugos agentūrai (EASA) skiriamas 

biudžetas yra stabilus, Europos jūrų saugumo agentūrai (EMSA) skiriamas biudžetas 

šiek tiek padidintas ir kad Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai (ERA) skiriamas 

biudžetas, deja, sumažintas, palyginti su ankstesniais biudžetiniais metais; primena, kad 

neseniai išplėstos ERA, EASA ir EMSA kompetencijos sritys ir todėl joms reikia 

numatyti pakankamai finansavimo ir darbuotojų, kad būtų užtikrintas sėkmingas jų 

naujų pareigų vykdymas; atsižvelgdamas į tai, primena apie labai padidėjusius EASA 

įgaliojimus po to, kai neseniai priimtas persvarstytas pagrindinis jos reglamentas, 

kuriame jai numatyta nauja kompetencija (pvz., bepiločių orlaivių, oro eismo valdymo 

ir oro navigacijos paslaugų, aplinkos, kibernetinio saugumo, mokslinių tyrimų ir 

tarptautinio dalyvavimo srityse), todėl siūlomos EASA biudžeto lėšos turėtų būti 

padidintos, numatant daugiau žmogiškųjų ir finansinių išteklių, kad būtų galima 

išlaikyti aukštą Sąjungos piliečių saugos lygį; 

9. primena, kad kosmosas yra labai svarbus Sąjungos sektorius ir kad GALILEO ir 

EGNOS plačiai naudojamos transporto sektoriuje ir kad EGNOS veikia visu pajėgumu 

nuo 2011 m., teikdama naudos visoms transporto rūšims; pabrėžia, kad GALILEO 

finansuojama vien tik iš ES biudžeto ir kad visiškas jos įdiegimas bus labai naudingas 

ES ekonomikai, nes ji teiks realias paslaugas įmonėms ir piliečiams; pažymi, kad šiuo 

metu sistema GALILEO valdo 22 palydovus ir kad visiškas sistemos įdiegimas turėtų 

būti pasiektas iki 2020 m., kai orbitoje bus 30 jos palydovų; todėl mano, kad, 

atsižvelgiant į augančią kibernetinio saugumo problemą, itin svarbu skirti tinkamą 

biudžetą siekiant užtikrinti kitų palydovų paleidimą; atkreipia dėmesį į pagrindines 

Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos agentūros (GSA) užduotis, susijusias 

su GALILEO ir Europos geostacionarine navigacine tinklo sistema (EGNOS); mano, 

kad GSA turi turėti pakankamai darbuotojų, kad užtikrintų tinkamą Europos 

palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) programų veikimą ir naudojimąsi jomis;  

10. mano, kad transporto sektoriaus efektyvumo didinimas ir jo išmetamų teršalų lygio 
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mažinimas – tarpusavyje susiję tikslai, kuriuos pasiekti labai padėtų moksliniai tyrimai 

ir inovacijos, vykdomi bendradarbiaujant su atitinkamomis ES agentūromis; atkreipia 

dėmesį į tai, kad siūloma nekeisti biudžeto, skiriamo pagal programą „Horizontas 2020“ 

SESAR 2 (moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai ir oro eismo valdymo (OEV) 

sistemos įgyvendinimui), bendrosioms įmonėms „Shift2Rail“, „Švarus dangus 2“ ir 2 

kuro elementų ir vandenilio bendrajai įmonei, sykiu pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 

tinkamą finansavimą siekiant sėkmingo šių programų įgyvendinimo;  

11. mano, kad skiriant Sąjungos lėšas transporto infrastruktūrai turėtų būti atsižvelgiama į 

šiuos aspektus:  

– koridorių ir visuotinio tinklo jungtis bei tarpvalstybines jungtis,  

– intermodalumą kaip pagrindą sprendžiant dėl projektų,  

– sąveikumą kaip transporto projektų bendro finansavimo sąlygą,  

– bendrai finansuojamų projektų kokybę, o ne jų kiekį ar dydį,  

– piliečių dalyvavimą skaidraus sprendimų priėmimo procese ir didelių projektų, į 

kuriuos iš viso investuojama daugiau kaip 1 mlrd. EUR, plėtros stebėseną.  

12. apgailestauja, kad Sąjunga ne visada sėkmingai informuoja apie savo politikos ir 

finansinių programų tiesioginį poveikį, be kita ko, stokojama šio poveikio įvertinimo; 

atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į transporto sektorių, didelį susirūpinimą kelia 

bendras žinių apie keleivių teises trūkumas Sąjungoje, ir apgailestauja, kad šie 

reglamentai, ypač aviacijos ar geležinkelių sektoriuose, ne visuomet nuosekliai taikomi 

visose valstybėse narėse; pažymi, kad laikais, kai lengva pradėti dezinformacijos 

kampanijas, šiam klausimui turi būti skiriama daugiau dėmesio;  

13. pabrėžia, kad bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai sudaro puikias progas 

Parlamentui teikti tiesiogines finansines paskatas iniciatyvoms, kuriomis remiama jo 

teisėkūros veikla ir už kurias tiesiogiai atskaitinga Komisija; apgailestauja, kad ne 

visada teikiamos sistemingos šių projektų ir veiksmų rezultatų ataskaitos, ir prašo 

Komisijos kadencijos pabaigoje pateikti išsamią projektų, finansuotų per šią kadenciją, 

analizę, taip pat gaires, kuriose numatomi ne tik tikslai, bet ir jų parinkimo metodas. 
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