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PASIŪLYMAI

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

1. primena, kad transeuropinio transporto tinklo (TEN–T) programos tikslai – tai taip pat 
prieinamumo didinimas, regionų ekonomikos stiprinimas ir sanglaudos siekis, kurie visiškai 
suderinami su veiksmingo judumo poreikiu, gebėjimu spręsti klimato kaitos problemas ir 
bendrais vidaus rinkos tikslais;

2. primena, kad apie 23,7 proc. (82 mlrd. eurų) Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšų 2007–
2013 m. numatyta skirti transportui, tačiau tik pusė šių lėšų bus panaudota TEN–T projektams 
finansuoti (17 mlrd. eurų TEN–T prioritetiniam tinklui ir 27,2 mlrd. eurų – bendram tinklui 
finansuoti); kitą šių lėšų dalį planuojama investuoti į nacionalinius, regioninius ir vietos 
projektus, kurie nenurodyti TEN–T planuose;

3. primena planuotų investicijų į skirtingų rūšių transportą pusiausvyros trūkumą (kelių 
infrastruktūrai skiriama 41 mlrd. eurų, palyginti su geležinkelio transportui numatytais 
23,6 mlrd. eurų ir vidaus vandens kelių transportui numatytais 0,6 mlrd. eurų) – tai nesudarys 
reikiamų sąlygų siekiant pakeisti transporto rūšis, kad būtų sumažintas į aplinką išmetamas CO2

kiekis, arba siekiant užtikrinti teisingą ir veiksmingą atskirų transporto rūšių ir jų derinių 
naudojimą;

4. apgailestauja dėl polinkio atidėlioti tarpvalstybinių projektų ir apskritai geležinkelių projektų 
įgyvendinimą, dėl to kyla pavojus, kad TEN–T tinklas ir toliau bus blogai susietų 27 
nacionalinių tinklų aglomeracija;

5. ypač apgailestauja dėl to, kad būtent iš Sanglaudos fondo remiamose šalyse, palyginus kelių 
ir geležinkelių infrastruktūras, paaiškėja, kad kelių ir geležinkelių infrastruktūros skirtumai tik 
augs, jeigu toliau bus atidėliojamos investicijos į geležinkelių sektorių, kaip pabrėžiama 
2010 m. sanglaudos įgyvendinimo ataskaitoje;

6. išreiškia susirūpinimą, kad stokojama išsamios informacijos apie tai, kaip šiandien 
panaudojamos transporto investicijos; norėtų sužinoti, ar tiksliau įvertinus jų panaudojimą 
nebūtų atskleista, jog labai vėluojama įgyvendinti suplanuotas investicijas į TEN–T projektus, 
ir, atsižvelgdamas į ekonomikos krizę, primygtinai ragina nustatyti tikslesnį tvarkaraštį;

7. atkreipia dėmesį į Europos pridėtinę vertę, kurią sukurtų TEN-T ir kuri būtų ypač reikšminga 
projektų tarpvalstybiniuose regionuose ir atsižvelgiant į projektų tarpusavio ryšį su geležinkelių 
ir vidaus vandens kelių projektais; 

8. todėl ragina didinti bendrą lėšų, numatytų TEN–T, lygį ir skirti Sanglaudos fondo lėšų 
transporto projektams finansuoti, dalį jų paskiriant pagrindiniams tinklo TEN–T tikslams –
tokiu būdu būtų užtikrinamas veiksmingesnis ir nuoseklesnis Sanglaudos fondo lėšų 
panaudojimas siekiant ES klimato kaitos ir tvaraus vystymosi tikslų ir veiksmingesnio tinklo 
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TEN–T kūrimo;


