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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 Komisijos pasiūlytą transporto srities biudžeto projektą; apgailestauja 
dėl to, kad Taryba reikalauja mažinimų nedarant skirtumų; reikalauja, kad ES transporto 
sektoriui būtų numatytas plataus užmojo biudžetas, kuriame būtų atsižvelgiama į naujus 
iššūkius ir dabartinius politinius prioritetus, susijusius su ES transporto politika;

2. mano, kad atėjo laikas labiau iš esmės performuoti ES transporto finansavimą siekiant 
sukurti nulinio išmetamųjų teršalų kiekio transporto sektorių iki 2050 m. ir užtikrinti 
visišką Paryžiaus susitarimo nuostatų laikymąsi ir darnaus vystymosi tikslus; pabrėžia, 
kad labai svarbu, jog programos „Horizontas 2020“ transporto portfeliui, programoms ir 
bendrosioms įmonėms, kuriomis įgyvendinami šie tikslai, būtų skiriamas pakankamas 
finansavimas; pabrėžia priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir skaitmeninimo 
sričių projektų ir programų svarbą bei prašo jiems skirti tinkamą finansavimą ir ragina 
jiems teikti pirmenybę; ragina Komisiją skatinti skaitmeninimą logistikos srityje; mano, 
kad vykdant šią reformą būtina visapusiškai atsižvelgti į pažeidžiamų socialinių grupių 
ir regionų poreikius siekiant, kad perėjimas būtų sąžiningas ir įtraukus; pabrėžia, kad 
teikiant finansavimą turi būti užtikrintos geresnės transporto jungtys ir veiksmingumas;

3. pakartoja, kad ES transporto politika itin svarbi ekonominiam, socialiniam ir aplinkos 
tvarumui, todėl pirmenybę reikėtų teikti bendrai finansuojamų projektų kokybei ir 
tvarumui, atsižvelgiant į jų naudą piliečiams ir verslui, o ne jų kiekybei ar dydžiui; 
pabrėžia, kad ES transporto politikai reikalingas tinkamas ir pakankamas finansavimas 
siekiant užtikrinti Europos ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir 
konkurencingumą, be kita ko, atokesnėse geografinėse vietovėse, daugiau investicijų į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas bei socialinę ir teritorinę sanglaudą; pabrėžia, kad 
siekiant didesnio efektyvumo įgyvendinant stambius infrastruktūros projektus reikalinga 
stiprinti politinių, finansinių ir administracinių procedūrų aprėptį;

4. atkreipia dėmesį į svarbų ES transporto politikos ir investicijų vaidmenį skatinant ir 
stiprinant teritorinę, socialinę ir ekonominę ES sanglaudą ir užtikrinant visų Sąjungos 
regionų, įskaitant nutolusius, atokiausius, salų, periferijos, kalnų ir pasienio regionus, 
ištuštėjusias ir retai gyvenamas vietoves, teritorijų prieinamumą ir tarpusavio 
susisiekimą;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad viešosios investicijos į kelių, geležinkelių, oro ir jūrų 
transportą daro teigiamą poveikį vidaus rinkai ir Europos ekonomikai, kuri turi tapti 
pasauline lydere;

6. pabrėžia, kad formuojant ES transporto infrastruktūros politiką turi būti labiau 
atsižvelgiama į šiuos tris aspektus:

– prioritetas turi būti teikiamas koridorių ir visuotinio tinklo jungtims bei 
tarpvalstybinėms jungtims,

– sprendžiant dėl projektų svarbiausiu aspektu turėtų būti laikomas intermodalumas, 
taip pat

– sąveikumas turi būti transporto projektų bendro finansavimo sąlyga;
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7. pakartoja, kad į preliminarų susitarimą dėl programą „InvestEU“1 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 kad finansavimo bei 
investavimo operacijos būtų tikrinamos siekiant nustatyti, ar jomis „daromas poveikis 
aplinkai ir klimatui arba socialinis poveikis, ir tokiu atveju atliekamas poveikio klimatui 
ir aplinkos bei socialiniam tvarumui patikrinimas“; primena, kad „InvestEU“ fondas 
turėtų remti investicijas, kuriomis prisidedama prie didesnės ekonominės, teritorinės ir 
socialinės sanglaudos Sąjungoje, ir kad, siekiant kuo didesnio ES paramos finansavimo 
poveikio ir papildomos naudos, reikėtų kuo labiau padidinti atitinkamų Sąjungos 
programų sąveiką tokiose srityse kaip transportas, energetika ir skaitmeninimas; 

8. pabrėžia, kad papildomai prie pagrindinio vaidmens, kurį Europos investicijų bankas 
(EIB) atlieka įgyvendinant Europos strateginių investicijų fondą (ESIF) ir programą 
„InvestEU“, būtina, kad EIB transporto politikos peržiūra, kurią numatyta atlikti 
2020 m., sudarytų sąlygas labiau esminei EIB teikiamo transporto finansavimo 
reformai; primena, kad 2007–2018 m. laikotarpiu EIB suteikė maždaug 140 mlrd. EUR 
paskolų transporto projektams, iš kurių maždaug 80 % yra susiję su kelių 
infrastruktūra2; ragina EIB laiku teikti Parlamentui visų savo transporto politikos 
peržiūros etapų ataskaitas;

9. pabrėžia esminį Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) vaidmenį skatinant 
didelio efektyvumo, darnaus ir sujungto transeuropinio tinklo (TEN-T) plėtrą transporto 
infrastruktūros, energetikos ir skaitmeninių paslaugų srityse; pakartoja, kad sparčiai 
sukūrus išbaigtą TEN-T būtų labai prisidėta prie Sąjungos socialinės, ekonominės ir 
teritorinės sanglaudos, taip pat prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslų 
įgyvendinimo; pabrėžia, kad EITP programa yra itin svarbi siekiant investuoti į ilgalaikį 
tvarų augimą, inovacijas, sanglaudą, konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą Sąjungoje;

10. mano, kad EITP išlaidas transporto srityje galima pagerinti toliau didinant finansavimo 
dalį, skiriamą netaršioms transporto rūšims; primena, kad EITP yra itin reikšminga ir 
gyvybiškai svarbi finansinė priemonė transporto sektoriuje, o trumpuoju ir ilguoju 
laikotarpiu planuojant išlaidas turėtų būti atsižvelgiama į rezultatais paremtą požiūrį ir 
siekiama kurti ES pridėtinę vertę, ypač susijusią su TEN-T pagrindinių ir visapusiškų 
tinklų kūrimu bei užbaigimu; palankiai vertina Komisijos ketinimą taip pat bendrai 
finansuoti išardytų ar apleistų regioninių tarpvalstybinių geležinkelio jungčių atkūrimą3 
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; ragina Komisiją EITP biudžeto 
eilutėje bendram finansavimui skirtą rezervuotą sumą ženkliai padidinti, kad būtų 

1 2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl programos „InvestEU“ sukūrimo (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)).
2 Europos Audito Rūmai. Audito peržiūra „Roads connecting European regions“ (Kelių tinklai Europos 
regionuose), p. 9, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf.
3 Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the 
internal EU borders (Komisijos išsami esamų tarpvalstybinių geležinkelių transporto jungčių ir trūkstamų 
jungčių prie ES vidaus sienų analizė) 
(https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf).

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf
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atstatytos išmontuotos arba apleistos trūkstamos regioninių geležinkelių jungtys, 
atsižvelgiant į tai, kad pirmenybė būtų teikiama vietovėms, kurių geografinė padėtis 
nepalanki; ragina Komisiją atsižvelgti į vis dar didelius skirtumus, susijusius su 
transporto infrastruktūra visoje ES; būtina intensyviau vykdyti tolesnį geležinkelių 
infrastruktūros elektrifikavimą, taip pat reikia sparčiau diegti Europos geležinkelių 
eismo valdymo sistemą (ERTMS); 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; laikosi nuomonės, kad EITP 
turėtų geriau integruoti ir skatinti jūrų transportą; ragina išsaugoti finansavimą, skirtą 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei (EITP), kai bus skirstomos lėšos transportui;

11. prašo Komisijos iki 2019 m. pabaigos pateikti visų pagal sutartis sudarytų projektų 
įgyvendinimo vertinimą, įskaitant projektų ir pasiūlymų, kuriais būtų galima pasiekti 
100 % lėšų panaudojimo lygį, įskaitant lėšų perkėlimą, įgyvendinimo padėtį ir 
prognozes;

12. primena, kad sanglaudos politikos lėšomis, skirtomis transporto infrastruktūrai, turėtų 
būti siekiama įgyvendinti Sutartimis grindžiamą ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos tikslą; pabrėžia, kad decentralizuoti metodai yra svarbūs, o susisiekimas 
kaimo vietovėse ir jų prieinamumas tebėra problema, kurią reikia skubiai spręsti; reiškia 
susirūpinimą dėl to, kad mažai dėmesio skiriama perėjimui prie kitų transporto rūšių 
panaudojant Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) ir Sanglaudos fondą; pabrėžia, 
kad būtina mažinti ES fondų priklausomybę nuo iškastinio kuro transporto sektoriuje; 
rekomenduoja padidinti investicijas į dviračių ir pėsčiųjų eismą; pakartoja savo seną 
reikalavimą dėl ES finansavimo, visų pirma pasidalijamojo valdymo išteklių, skaidrumo 
transporto sektoriuje; ragina Komisiją pateikti išsamią informaciją apie transporto 
projektus, kurie buvo finansuojami iš ERPF ir Sanglaudos fondo;

13. prašo Komisijos iki metų pabaigos pateikti Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP), Sanglaudos fondo ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų 
panaudojimo transporto projektams vertinimą, įskaitant partnerystės susitarimuose 
nustatytų transporto strategijų ir ex ante sąlygų laikymosi lygį;

14. prašo Komisijos iki 2019 m. pabaigos pateikti padėties, susijusios su finansinėms 
priemonėms skirtų lėšų panaudojimu, vertinimą, prognozes dėl galutinio įsisavinimo 
lygio ir pasiūlymus, kurie turi būti taikomi siekiant 100 % lygio, įskaitant nukreipimą į 
kitas EITP biudžeto eilutes;

15. prašo Komisijos pateikti SESAR diegimo, esamos padėties, būsimų veiksmų ir iš šių 
lėšų finansuojamų projektų indėlio į SESAR diegimą valstybėse narėse vertinimą;

16. ragina Komisiją atgaivinti patogius Europos naktinius traukinius, kaip įmanomą ir tvarią 
alternatyvą trumpiesiems skrydžiams ir ilgoms kelionėms automobiliu; ragina Komisiją 
išnagrinėti „EuroVelo“ tinklo bendro finansavimo derinimo su kompleksiniu 
geležinkelių tinklu galimybes;

17. laikosi nuomonės, kad vandens transportas yra alternatyva požiūriui „viskas vežama 
keliais“; mano, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/8024 

4 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo 



PE639.932v02-00 6/11 AD\1188826LT.docx

LT

nuostatos, kuriomis nustatomos sieros kiekio jūriniame kure ribos, padidins šios 
transporto rūšies tvarumą, taip pat mano, kad dar yra daug erdvės toliau mažinti šios 
transporto šakos priklausomybę nuo iškastinio kuro; pažymi, kad Europos uostai yra 
daugiarūšio transporto centrai ir kad per juos įvežama daugiau kaip 90 % į ES 
importuojamų prekių; ragina Komisiją dėti daugiau pastangų remiant ir finansuojant 
šios rūšies transportą;

18. pabrėžia, kad dėl transporto skaitmeninimo Sąjungos transportas gali tapti įtraukesnis, 
novatoriškesnis, labiau susietas ir darnesnis; pakartoja Komisijai, kad svarbu parengti 
naują Europos Sąjungos strategiją, pagal kurią pirmenybė būtų teikiama perėjimui 
laikantis teisingumo principo ir darbuotojų, kurių darbo vietos dėl transporto sektoriaus 
skaitmeninimo panaikinamos, perkvalifikavimui;

19. atsižvelgiant į vis dar didelį žūčių ir sužeidimų per eismo įvykius skaičių ir naująją 
direktyvą dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo, kurioje įtvirtintos nuostatos, kad 
„valstybės narės užtikrina, kad būtų atsižvelgiama į pažeidžiamų eismo dalyvių 
poreikius, pakartoja, kad Komisija ir valstybės narės turėtų toliau teikti pirmenybę 
skirtingų keleivinio transporto rūšių saugumo finansavimui ir turėtų daugiausia dėmesio 
skirti pažeidžiamų kelių eismo dalyvių, kaip antai pėstieji, neįgalieji, dviratininkai ir 
besinaudojantieji kitomis transporto priemonėmis, priskiriamomis mikromobilumo 
kategorijai, saugumui užtikrinti bei perėjimui prie kitų saugesnio ir ekologiškesnio 
transporto rūšių, pvz. geležinkelių transporto; ragina Komisiją teikti valstybėms narėms 
reikiamą techninę ir administracinę pagalbą, susijusią su atitinkamomis esamų kelių 
priežiūros priemonėmis, numatytomis jų atitinkamuose visapusiškuose transporto 
planuose, kad būtų pagerinta kelių kokybė ir saugumas;

20. mano, kad, siekiant paskatinti judumo mieste pokyčius, būtina labiau susieti transporto 
finansavimą su tvaraus judumo mieste planais (angl. SUMPS); ragina, kad šie judumo 
mieste planai skatintų daugiarūšį įvairių darnių rūšių transportą, taikant socialinės ir 
ekonominės pusiausvyros formules, kuriomis būtų užtikrinamas ES piliečių 
nediskriminavimas;

21. judumas mieste turėtų padėti sutrumpinti kelionės į darbą ir namus laiką, užtikrinti 
sąveikumą, didinti viešojo transporto patrauklumą gyventojams ir mažinti privataus 
transporto įsigalėjimą, tokiu būdu prisidedant prie aplinkos ir klimato tvarumo ir 
visuomenės vystymosi; mano, kad, atsižvelgiant į ES didmiesčių vietovių viešojo 
transporto rūšių įvairovę (kai kuriais atvejais transporto sistemos pakrikos, bilietų 
pardavimo sistema chaotiška, dėl to jas naudoti brangiau), 2020 m. biudžete turėtų būti 
siekiama atsižvelgti į realijas – į tai, kad viešojo transporto bilietų pardavimo sistema 
sudėtinga, ir, atsižvelgiant į šias realijas, remti veiksmų plano įgyvendinimą siekiant 
įdiegti vieną daugiarūšio transporto bilietų pardavimo sistemą;

22. ragina užtikrinti visiškai skaidrią finansavimo sistemą ir skaidresnį projektų vertinimą, 
ypatingą dėmesį skiriant piliečių, pilietinės visuomenės ir NVO dalyvavimui skaidriai 
priimant sprendimus ir vykdant didelių projektų, kurių bendra investicijų apimtis viršija 
1 mlrd. EUR, plėtros stebėseną; mano, kad finansavimas turėtų būti grindžiamas 
tikslais, kuriais valstybėms narėms užtikrinama reali nauda, ypač socialiniu ir 

tam tikrose skystojo kuro rūšyse (OL L 132, 2016 5 21, p. 58).
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aplinkosauginiu lygmenimis;

23. primena, kad viešųjų investicijų į infrastruktūrą atvejais itin dažnai susiduriama su 
korupcija; pabrėžia, kaip svarbus 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 projektų privalo sudaryti sąžiningumo paktus, pagal kuriuos trečiosios 
šalys vykdo stebėsena, kaip laikomasi įsipareigojimų dėl vadovavimosi geriausia 
praktika ir skaidrumo; primena, kad valstybėms narėms tenka pagrindinė atsakomybė už 
valdymo sistemos, kuria siekiama užtikrinti veiksmingą ir efektyvų investicinių 
projektų įgyvendinimą, sukūrimą, ir primygtinai ragina Komisiją užtikrinti reikiamą 
administracinę ir techninę paramą siekiant palengvinti jų įgyvendinimą; pažymi, kad 
vykdant viešąjį pirkimą taip pat svarbu atsižvelgti į darbuotojų socialines sąlygas; 
pabrėžia, kad šiuo metu visas transporto sektorius susiduria su problemomis ieškant 
naujų darbuotojų; norint išspręsti darbuotojų klausimą būtina pagerinti darbo sąlygas;

24. mano, kad naudos ir sąnaudų analizės transporto projektų atvejais negali toliau būti 
sutelktos ties trumpalaike ekonomine analize, o turi būti sutelktos ties išsamiu visų 
trumpalaikių ir ilgalaikių išorės sąnaudų supratimu, vadovaujantis Komisijos užsakytu 
išorės sąnaudų ir sąnaudų internalizavimo tyrimu, kurį atliekant atskleista, kad 
apskaičiuotos visos transporto išorės sąnaudos kasmet siekia beveik 1 000 mlrd. EUR5;

25. ragina Komisiją vadovautis labiau į rezultatus orientuotu požiūriu, siekti ES pridėtinės 
vertės ir daugiau dėmesio skirti politiniams tikslams, kartu nustatant bandomųjų 
projektų ir parengiamųjų veiksmų atrankos kriterijus, ir primena, kad svarbu juos 
tinkamai įgyvendinti;

26. pakartoja, kad reikia stiprios Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA), 
kuriai būtų skirtas tinkamas finansavimas, siekiant visame pasaulyje užtikrinti ES 
piliečių saugumą (dėl, pvz. naujų technologijų, kibernetinių grėsmių, GNSS trukdymo), 
taip pat oro transporto sektoriaus aplinkos tvarumą, mažinant jo poveikį aplinkai 
(mažiau triukšmo ir išmetamųjų teršalų, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, 
žiedinė ekonomika), skatinant aplinkos apsaugą (poveikio mažinimo priemonės) kuriant 
novatoriškas ir tvarias technologijas (dronai, elektra varomi ir hibridiniai orlaiviai, 
tvarus aviacinis kuras), ekologinio ženklo programą ir daugiarūšį judumą (t. y. 
sujungimą su geležinkelio ir oro uosto infrastruktūra bei tarp jų);

27. apgailestauja, kad 2020 m. biudžete nebuvo atsižvelgta į išplėstas ES su transportu 
susijusių agentūrų – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA), Europos 
jūrų saugumo agentūros (EMSA) ir Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (EGA) – 
užduotis, o siekiant užtikrinti, kad jų užduotys būtų visapusiškai vykdomos, reikėtų 
atsižvelgti į padidėjusį finansinių ir žmogiškųjų išteklių poreikį; primena, kad 
vadovaujantis Audito rūmų parengta nuomone, Europos Sąjungos geležinkelių agentūra 
(EGA) galėtų turėti vieną būstinę ir tai padėtų sumažinti ES biudžeto išlaidas;

28. pabrėžia projektų, kuriais skatinamas turizmas – labai prisidedantis prie valstybių narių 

5 Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities 
(Tvaraus transporto infrastruktūros apmokestinimo ir transporto išorės sąnaudų internalizavimo 
tyrimas)(https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en).
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BVP ir darantis ekonominį poveikį augimui, konkurencingumui, užimtumui ir 
socialiniam vystymuisi sektorius, svarbą; apgailestauja, kad biudžetas neapima turizmo 
kaip atskiros politikos srities, ir pakartoja savo raginimą, kad pagal kitą daugiametę 
finansinę programą būtų nustatytas specialus tikslinis finansavimas pagal atskirą 
biudžeto eilutę, skirtą tik turizmui; atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės narės susiduria 
su bendrais iššūkiais turizmo sektoriuje, įskaitant krizių valdymą, trečiųjų šalių 
konkurenciją, turizmo veiklos tvarumą, vietos ir izoliuotų bendruomenių stiprinimą ir 
perėjimą prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos, ir į tai, kad todėl bendra 
Europos politika suteikia didelės pridėtinės vertės.
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