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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;

2. mano, kad atėjo laikas labiau iš esmės performuoti ES transporto finansavimą siekiant 
sukurti nulinio anglies dioksido išskyrimo transporto sektorių iki 2050 m. ir užtikrinti 
visišką Paryžiaus susitarimo nuostatų laikymąsi;

3. pakartoja, kad ES transporto politika itin svarbi ekonominiam, socialiniam ir aplinkos 
tvarumui, todėl pirmenybę reikėtų teikti bendrai finansuojamų projektų kokybei ir 
tvarumui, o ne jų kiekybei ar dydžiui;

4. 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 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“;

5. 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; ragina EIB laiku teikti Parlamentui visų savo transporto politikos peržiūros 
etapų ataskaitas;

6. mano, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) išlaidas transporto srityje 
galima pagerinti toliau didinant finansavimo dalį, skiriamą netaršioms transporto 
rūšims; 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; ragina Komisiją EITP biudžeto eilutėje bendram 
finansavimui skirtą rezervuotą sumą ženkliai padidinti, kad būtų atstatytos išmontuotos 
arba apleistos trūkstamos regioninių geležinkelių jungtys; būtina suintensyvinti tolesnį 
geležinkelių infrastruktūros elektrifikavimą, taip pat reikia sparčiau įdiegti Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistema (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;

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

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)).
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trumpiesiems skrydžiams ir ilgoms kelionėms automobiliu;

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

9. 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, dviratininkai ir 
besinaudojantieji kitomis transporto priemonėmis, priskiriamomis mikromobilumo 
kategorijai, saugumui užtikrinti; 

10. mano, kad, siekiant paskatinti judumo mieste pokyčius, būtina labiau susieti transporto 
finansavimą su tvaraus judumo mieste planais (angl. SUMPS);

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

12. 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;

13. 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. EUR2.

2 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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PRIEDAS. NUOMONĖS REFERENTUI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR 
ASMENŲ SĄRAŠAS

Subjektas ir (arba) 
asmuoEuropos Transporto ir Aplinkos federacija – 58744833263-19

Europos geležinkelių ir infrastruktūros įmonių bendrija – 7574621118-27


