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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi 8 mlrd. eurų suma, skirta 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui, pasirodė 
esanti nepakankama transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) įgyvendinimui ir paaiškėjo, 
kad reikalingos papildomos lėšos, norint baigti tinklo kūrimo darbus ir skatinti ES 
ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą;

1. pabrėžia itin didelę ES transporto sektoriaus, kaip esminio vidaus rinkos elemento, laisvo 
asmenų ir prekių judėjimo bei ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos pagrindo, 
svarbą; pabrėžia, kad transporto sektorius sukuria 6,3 % ES BVP ir suteikia darbo 13 mln. 
žmonių;

2. primena transporto sektoriui kylančius didžiulius finansinius ir technologinius iššūkius, 
susijusius su aplinkosauginio veiksmingumo, konkurencingumo ir tinklų gerinimu;

3. pabrėžia, kad reikalingos didelės investicijos, kad būtų pasiektas pagrindinis ES tikslas iki 
2050 m. 60 proc. sumažinti išmetamą CO2 kiekį transporto sektoriuje palyginti su 1990 m. 
lygiu ir remti tvaresnes transporto rūšis, skatinti daugiarūšį vežimą ir tvarų judumą mieste, 
paremtą transporto saugumo, saugos ir prieinamumo principais;

4. pabrėžia transporto infrastruktūros vystymosi skirtumus tarp valstybių narių ir transporto 
infrastruktūros plėtros svarbą naujoms valstybėms narėms ir ragina Komisiją bei valstybes 
nares prisidėti prie bendros ir darnios Europos transporto erdvės kūrimo;

5. pabrėžia, kad transporto sektoriaus investicijoms kitoje daugiametėje finansinėje 
programoje (DFP) numatytas bendras paketas turės lemiamos reikšmės TEN-T tinklo 
įgyvendinimui bei transporto tyrimams, norint, kad Sąjunga liktų tvarių ir inovacinių 
transporto technologijų pramonės lyderė; todėl ragina valstybes nares paremti Komisijos 
pasiūlymą;

6. pabrėžia, kad transportas ir mobilumas yra labai svarbūs Europos vidaus rinkai ir todėl 
primygtinai ragina, kad Sąjunga turėtų ženkliai padidinti tikslines investicijas į TEN-T 
tinklo infrastruktūrą ir transporto tyrimus, o ne jas mažinti, nes jos gali ženkliai ir 
tiesiogiai prisidėti prie sudėtingos ekonominės padėties įveikimo didinant ES 
konkurencingumą, ekonomikos augimą ir užimtumą;

7. pritaria Komisijos pasiūlymui dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) ir 
siūlomam centralizuotai valdomo finansavimo, skirto TEN-T tinklui, padidinimui ir mano, 
kad šios sumos yra pagrįstos ir apribotos iki minimumo; mano, kad ideali suma siekiant 
sukelti norimą sverto poveikį transporto srityje turėtų sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. 
numatomų poreikių (500 milijardų eurų TEN-T tinklui iki 2020 m.) ir kad Tarybai sutikus 
itin sumažinti finansinį paketą, taip pat reikėtų atlikti iš anksto nustatytų transporto 
projektų, nurodytų EITP priede, sąrašo peržiūrą;

8. primygtinai pabrėžia, kad tokie klausimai kaip EITP finansinio paketo paskirstymas tarp 
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įvairių sektorių, naudojamas finansinių priemonių kiekis arba pinigų pervedimo būdai 
transporto infrastruktūros darbams pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę iš 
Sanglaudos fondo nėra DFP dalis, nes jie priklauso įprastai teisėkūros procedūrai dėl 
EITP;

9. atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą padidinti naujoviškų finansinių priemonių, pvz., 
projektų obligacijų, naudojimą transporto sektoriuje; mano, kad tai padarys sverto poveikį 
ES biudžetui ir taip pritrauks kitus investuotojus į bendrų interesų projektus, kurie yra 
komerciškai perspektyvūs, bet negauna pakankamo finansavimo iš rinkos; pabrėžia, kad 
tai turėtų padidinti transporto infrastruktūros finansavimą suteikiant Europai papildomos 
naudos;

10. ragina Komisiją užtikrinti EITP ir kitų TEN-T finansavimo šaltinių, ypač Sanglaudos 
fondo ir programos „Horizontas 2020“, koordinavimą;

11. pabrėžia, kad papildomi 10 mlrd. eurų iš Sanglaudos fondo turi būti valdomi 
centralizuotai pagal EITP, kad būtų galima nustatyti aiškią ES papildomą naudą TEN-T 
tinklo transporto infrastruktūros projektams, Sanglaudos fondo paramą gaunančiose 
šalyse; atkreipia dėmesį į neseniai Europos Audito Rūmų pateiktą ataskaitą1, kuri parodė, 
kad iš Sanglaudos fondo ir Struktūrinių fondų gautos lėšos ne visada panaudojamos 
vienodai veiksmingai; mano, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas sunkumams, su 
kuriais kai kurios valstybės narės gali susidurti dėl projektų inžinerijos ir geografinės 
pusiausvyros plėtodamos projektus; pabrėžia, kad Komisijos sprendimas turi būti 
pagrįstas principu investuoti pinigus paramą gaunančios šalies teritorijoje plėtojant sutartą 
TEN-T projektą, kaip nurodyta EITP 1 priede, ir kad šiuos papildomus 10 mlrd. eurų, 
gautus iš Sanglaudos fondo, valdanti centrinė institucija jokiu būdu neturėtų Sanglaudos 
fondo paramą gaunančioms šalims neleisti dalyvauti ar apriboti jų dalyvavimą 
įgyvendinant transporto projektus ar juos finansuojant per EITP, neskaitant tam jau skirtų 
10 mlrd. eurų iš Sanglaudos fondo;

12. primygtinai reikalauja, kad 2014–2020 m. DFP turi suteikti daugiau lankstumo biudžeto 
viduje ir tarp išlaidų kategorijų; todėl pabrėžia EITP ir sanglaudos politikos bendros 
kategorijos svarbą ir prieštarauja subkategorijų sumanymui;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad reikalingos efektyvesnės projektų paskatos, pavyzdžiui, 
„naudok arba prarask“ principas, kuriuo užtikrinamas geresnis projektų įgyvendinimas;

14. pabrėžia, kad turi išlikti praktiškas ryšys tarp siūlomo reglamento dėl EITP priede iš 
anksto nustatytų projektų skaičiaus ir EITP finansavimo sumų pagal kitą DFP;

15. pabrėžia, kad siekiant atitikti ES tvaraus ekonomikos augimo tikslus, turi būti užtikrintas 
pakankamas finansavimas EITP horizontaliems prioritetams tokiems kaip Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS) ir bendros Europos oro erdvės eismo 
valdymo moksliniai tyrimai (SESAR), kuriems būtinos tęstinės investicijos skatinant 
sąveiką, didinant ES transporto tinklo veiksmingumą, konkurencingumą ir saugumą;

                                               
1 Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 4/2012. „Ar struktūrinių ir Sanglaudos fondų naudojimas 
bendrai finansuojant jūrų uostų transporto infrastruktūras – veiksminga investicija?“ 
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16. pabrėžia pagrindinių technologijų plėtros programų (Globali aplinkos ir saugumo 
stebėsenos sistema (GMES), Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema 
(EGNOS), pasaulinės navigacijos palydovų sistema „Galileo“ (GNSS) ir kt.) kaip 
visumos finansavimo svarbą, ir pabrėžia, kad GMES iniciatyva toliau turėtų būti 
finansuojama pagal DFP, siekiant jos indėlio į tvarų vystymąsi ir saugumą transporto 
sektoriuje;

17. primena strateginę „Galileo“ projekto svarbą ES, iš kurio daugiausia naudos gaunama 
kuriant GNSS technologijas ir praktiškai įgyvendinat ITS taikomąsias sistemas; 
primygtinai reikalauja, kad „Galileo“ projektui turi būti užtikrintas tinkamas finansavimas 
iš TEN-T biudžeto;

18. pripažįsta, kad Sanglaudos fondas ir Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) yra 
pagrindiniai ES transporto srities finansavimo šaltiniai; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
svarbu užtikrinti geresnę strategijos „Europa 2020“ tikslų integraciją į ES struktūrinius 
fondus, kad jie būtų nukreipti į pažangų ir tvarų mobilumą;

19. atkreipia dėmesį į programos „Marco Polo“, pagal kurią atsižvelgiant į siekį tapti mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika skatinama krovinių gabenimą perkelti iš 
kelių transporto į kitas transporto rūšis, ir Europos integruotos veiksmų programos, skirtos 
vidaus vandens kelių transportui, „NAIADES“ sėkmę ir mano, kad šiems projektams 
turėtų būti skiriamas pakankamas finansavimas kitu finansavimo laikotarpiu;

20. primena, kad turizmas – tai nauja Sąjungos kompetencijos sritis, numatyta Lisabonos 
sutartyje, ir nurodo, kad turizmo sritis turėtų būti įtraukta į kitą DFP; pabrėžia turizmo 
indėlio Sąjungos ekonomikai svarbą ir kad kai kuriems regionams tai pagrindinė 
ekonominė veikla, ir mano, kad Europos turizmo strategija turėtų būti remiama skiriant 
atitinkamą finansavimą per kitą laikotarpį;

21. atsižvelgdamas į tai remia Komisijos pasiūlymą, kuriuo sukuriama Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) (2014–2020 m.); 
ypač pabrėžia, kad turėtų būti labai remiami 131 mln. eurų specialūs asignavimai, skirti 
turizmo sektoriaus įmonių konkurencingumui padidinti;

22. primena, kad kitoje DFP turėtų būti atsižvelgta į integruotą jūrų politiką (IJP) sukuriant 
tinkamą ir ilgalaikę finansinės paramos IJP priemonę;

23. pabrėžia svarbų transporto agentūrų darbą remiant ES saugos ir sąveikumo tikslus ir 
būtinybę jų pareigas suderinti su pakankamais biudžeto ištekliais.
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