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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina užtikrinti plataus užmojo biudžetą ES transporto sektoriui, kuriuo būtų 
atsižvelgta į naujus iššūkius ir esamus politinius prioritetus, susijusius su ES transporto 
politika; 

2. pabrėžia, kad ES transporto politika nepaprastai svarbi Europos ekonominiam, 
socialiniam ir aplinkosauginiam vystymuisi bei jo tvarumui; todėl primygtinai ragina 
skirti tinkamą ir pakankamą finansavimą ES transporto politikai, siekiant užtikrinti 
augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą Europoje – taip pat ir atokesnėse 
geografinėse vietovėse; ragina numatyti papildomas investicijas moksliniams tyrimams 
ir inovacijoms bei socialinei ir teritorinei sanglaudai; 

3. pabrėžia, kad 2021 m. biudžetas turėtų atspindėti prioritetus, išdėstytus Parlamento 
2018 m. lapkričio 14 d. rezoliucijoje dėl daugiametės finansinės programos (DFP), ir 
kad jame turėtų būti numatytas finansavimas, būtinas tiek projektams, kurie buvo 
pradėti pagal einamąją DFP, tiek naujiems projektams, kurie grindžiami naująja 2021–
2027 m. DFP; 

4. yra įsitikinęs, kad ES transporto finansavimas turėtų būti suderintas su reglamentavimo 
reikalavimais, numatytais pagal Žaliąjį kursą, taip pat kad turėtų būti užtikrinta 
visapusiška atitiktis Paryžiaus susitarimui; 

Transporto svarba siekiant Žaliojo kurso tikslų

5. pakartoja, kad transporto sektorius turi prisidėti prie poveikio klimatui neutralumo 
užtikrinimo iki 2050 m.;

6. todėl pabrėžia, jog tinkamas transporto projektų finansavimas bus nepaprastai svarbus 
greitesniam perėjimui prie tvaraus ir pažangaus judumo užtikrinti bei pagal Žaliąjį kursą 
numatytiems teisėkūros prioritetams įgyvendinti taikant naujomis technologijomis 
pagrįstas priemones, taip skatinant daugiarūšį vežimą, automatizuoto ir sujungto 
daugiarūšio judumo vystymą bei didesnę tvarių alternatyvių degalų gamybą ir 
naudojimą;

Pavyzdinių programų skatinimas 

7. pabrėžia, kad svarbu didinti biudžetą pavyzdinėms programoms, kurios ypač svarbios 
siekiant ES tikslų: 

– akcentuoja nepaprastai svarbų Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 
vaidmenį skatinant didelio efektyvumo transeuropinio tinklo (TEN-T), kuris būtų 
tvarus ir susietas jungčių transporto, energetikos ir skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros srityse, vystymą; pakartoja, kad, greitai baigus kurti TEN-T, būtų 
svariai prisidėta prie socioekonominės ir teritorinės sanglaudos ES bei ES tikslų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityje rėmimo; todėl prašo, kad 
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2021–2027 m. DFP būtų padidintas EITP biudžetas transportui ir kad būtų 
priimtas atitinkamas sprendimas dėl jo asignavimų 2021 m.;

– ragina užtikrinti, kad pradedant 2021 m., iki 120 mlrd. EUR (2018 m. kainomis) 
būtų padidintas programos „Horizontas 2020“ ir atitinkamai jos komponento 
„Pažangūs miestai ir integruotas transportas“ biudžetas; 

Tolesnis esamos politikos įgyvendinimas

8. primena, kad naudojant sanglaudos politikos lėšas transporto infrastruktūrai turėtų būti 
siekiama įgyvendinti Sutartimis grindžiamą 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; 

Specialus finansavimas tvariam turizmui

9. primygtinai ragina numatyti specialų finansavimą tvariam turizmui, siekiant labiau 
atsižvelgti į turizmo svarbą ES ekonomikai ir vaidmenį, kurį ES gali atlikti 
užtikrindama didesnį jo tvarumą; 

Naujų iniciatyvų finansavimas

10. pritaria tam, kad 2021–2027 m. laikotarpiu iki 14 mlrd. EUR (2018 m. kainomis) būtų 
padidintos lėšos tvariai „InvestEU“ fondo infrastruktūrai, įskaitant deramą finansavimą 
2021 m. biudžete; 

11. mano, kad įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo 
(SF) lėšomis finansuojamus transporto projektus prioritetas turi būti teikiamas TEN-T 
koridorių užbaigimui;

12. pabrėžia, kad svarbi paprastesnė, veiksmingesnė nuosavų išteklių sistema, pagal kurią 
būtų galima iš esmės sumažinti BNP pagrįstų įnašų dalį ir užtikrinti deramą ES išlaidų 
finansavimą;

Agentūros ir bendrosios įmonės

13. atkreipia ypatingą dėmesį į agentūrų ir bendrųjų įmonių svarbą gerinant transporto 
sektoriaus veiksmingumą bei skatinant mažinti transporto sektoriaus sukeliamą taršą 
naudojantis technologine pažanga ir vadovaujantis taisyklėmis; pabrėžia, jog svarbu, 
kad šioms agentūroms ir bendrosioms įmonėms būtų skiriami pakankami finansiniai ir 
žmogiškieji ištekliai; 

14. ypač akcentuoja nepaprastai svarbų Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (ESGA) ir 
bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vaidmenį siekiant ilgalaikio perėjimo nuo sausumos 
prie geležinkelių transporto; pabrėžia, jog bendroji įmonė „Shift2Rail“ atlieka esminį 
vaidmenį užtikrinant, kad geležinkelių transportas būtų pigesnis, veiksmingesnis ir 
patrauklesnis; 

15. atkreipia ypatingą dėmesį į bendrųjų įmonių „Švarus dangus 2“ ir SESAR bei Europos 
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Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) vaidmenį mažinant išmetamą CO2 kiekį 
vienam keleiviui; akcentuoja labai gerus bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
rezultatus ir jos esminį vaidmenį užtikrinant realiai greitesnį žaliųjų technologijų, skirtų 
išmetamam CO2 ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui bei orlaivių keliamam 
triukšmui mažinti, diegimą; 

16. teigiamai vertina tai, kad Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) tiesiogiai remia 
valstybių narių pastangas įgyvendinti aplinkos apsaugos teisės aktus, bei jos pagalbą 
kovojant su jūrine tarša bei stebint išmetamą teršalų kiekį; mano, kad turėdama daugiau 
išteklių agentūra galėtų atlikti svarbų vaidmenį padėdama valstybėms narėms švelninti 
su laivyba susijusį pavojų aplinkai bei gerinti jūrų sektoriaus tvarumą. 


