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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina Specialųjį politinių ir biudžeto išteklių siekiant tvarios 
Europos Sąjungos po 2013 m. komitetą, kaip atsakingą komitetą, į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Įvadas

1. primena, kad transportas sustiprina Europos ekonominę ir socialinę veiklą, kad transporto 
sektorius sudaro 4,6% Europos Sąjungos BVP, o jame dirba 9,2 mln. žmonių, ir kad, taip 
pat sudarydamas galimybes bendrauti individams ir bendruomenėms ir sudarydamas 
tinklą, nuo kurio galiausiai priklauso prekių judėjimas vidaus rinkoje, šis sektorius yra 
reikšmingas dėl savo potencialo prisidėti užtikrinant socialinę sanglaudą, didinant 
užimtumą bei prekybą ir stiprinant turizmo sektorių kartu su parama, kurią veiksminga 
transporto sistema gali suteikti mažinant anglies dvideginio išmetimą, taršą ir grūstis;

2. mano, kad akivaizdu, jog politinių išbandymų ir biudžeto išteklių laikotarpiui po 2013 m. 
požiūriu, beveik visi ES priimti tikslai, išreikšti Europos 2020 m. strategijoje ar kitose 
struktūrose, priklauso nuo veiksmingo, tvaraus ir aplinkai priimtino transporto sektoriaus;

3. primygtinai pabrėžia, kad, ypač finansų efektyvumo požiūriu, poreikis užtikrinti ES 
biudžeto išlaidų realią pridėtinę vertę transporto politikos elementams yra labai svarbus; 
pažymi, kad turėtų būti vengiama investicijų ir išlaidų dubliavimo ar perkėlimo, kuris 
geriau būtų vykdomas nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, ir kad svarbu nepraleisti 
galimybės palengvinti sąlygas tvariai plėtrai, kuriant pridėtinę vertę, kurią gali užtikrinti 
tik išlaidos ES transporto politikos srityje;

4. pritaria Komisijos nuomonei, kad tarpvalstybinė infrastruktūra yra vienas iš geriausių 
pavyzdžių, kai ES gali užtaisyti spragas ir pasiekti geresnių rezultatų; mano, kad tikslinė 
finansinė parama ES lygmeniu gali padėti paspartinti kitus svarbius projektus, kurie 
ilgalaikėje perspektyvoje dažnai turi didelį komercinį potencialą; pažymi, kad šalys dabar 
pradeda didžiulius, plataus užmojo investicijų į infrastruktūrą projektus, kad Siekdama 
išlaikyti konkurencingumą, Europa savo itin svarbiu strateginiu interesu laiko veiksmingai 
veikiančias infrastruktūras, siekdama, kad ekonomikos augimas būtų ilgalaikis, ir kad tai 
sudarytų sąlygas Europos pagrindinio transporto tinklo krovinių ir keleivių srautus 
perkelti į tvarias transporto rūšis; pažymi, kad tokia parama turi būti nukreipta į 
pagrindinius prioritetus – pašalinant kliūtis strateginėms transeuropinėms magistralėms, 
skatinant jų pratęsimą ir statant pasienio ir įvairiarūšio transporto jungtis;

Transeuropiniai tinklai

5. atkreipia ypatingą dėmesį į Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) pridėtinę vertę, 
kurio visi prioritetiniai projektai yra tarptautiniai ir kurių pridėtinė vertė yra ypač 
akivaizdi tarpvalstybinių atkarpų projektuose ir sverto poveikiui, kurį ES investicijos daro 
skatindamos privatų ir viešąjį strateginių projektų finansavimą;

6. atsižvelgdamas į tai pažymi, kad bendros ES išlaidos, kurios sudaro 47,4 mlrd. € (30,8 %), 
TEN-T prioritetiniams projektams, išskyrus „Galileo“, pritraukė investicijų už 
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106,6 mlrd. € iš kitų šaltinių tiems patiems projektams per dabartinės finansinės 
perspektyvos laikotarpį, ir kad atitinkami TEN-T tinklo kaip visumos skaičiai yra 
105 mlrd. € (27 %) ir 285 mlrd. € (73 %);

7. primena, kad du pagrindiniai TEN-T finansuotojai yra valstybės narės ir Europos Sąjunga, 
pastaroji finansuoja per TEN-T biudžetą bei iš Sanglaudos ir struktūrinių fondų, kuris 
dabartiniu biudžeto laikotarpiu (2007–2013) dengia 15 % investicijų, reikalingų siekiant 
užbaigti darbus, kurie turėjo būti įvykti per šį laikotarpį, ir primena kad, kadangi didelių 
infrastruktūros projektų sąnaudos yra linkusios išaugti, bendras biudžetas skirtas 
transporto investicijoms daugiametėje finansinėje programoje (DFP) po 2014 m. bus itin 
svarbus TEN-T įgyvendinimui;

8. pažymi, kad ypač 2020 m. Europos strategijoje, kurioje dėmesys sutelktas į pažangų, tvarų 
ir integracinį ekonomikos augimą, yra nuostatų, skirtų TEN-T:

– ... „sutelkti ES finansines priemones (be kita ko, transeuropinius tinklus) siekiant nuoseklios 
finansavimo strategijos, pagal kurią būtų sutelktos ES ir nacionalinės viešojo sektoriaus ir 
privataus sektoriaus lėšos“,

– ... „sparčiau įgyvendinti strateginius projektus, kurių europinė pridėtinė vertė sprendžiant 
didžiausių spūsčių, visų pirma sienų perėjimo punktuose ir pagrindiniuose mišraus 
transporto mazguose (miestai, uostai, logistikos centrai), problemas yra didžiausia“;

9. taigi ragina padidinti bendras lėšas transeuropiniams transporto tinklams (TEN-T) skiriant 
sanglaudos finansavimą transporto projektams (šiuo metu 23,7 % sanglaudos lėšų) ir iš šio 
finansavimo numatyti sumą pagrindiniam TEN-T tinklui, taip padidinant ES pridėtinę 
vertę, ir kad TEN-T finansavimas būtų priklausomas nuo nacionalinio pagrindinio TEN-T 
tinklo finansavimo koncentracijos;

10. pažymi, kad iš TEN-T biudžeto 2007–2013 m. laikotarpiui lieka nepaskirstyta tik pusė 
procento, bet primygtinai reikalauja, kad finansavimas, kurį ES yra įsipareigojusi skirti, 
nebūtų skirtas tiems projektams, kurie nėra vykdomi, nes iki 2015 m. negaus reikalingo 
finansavimo iš nacionalinių biudžetų;

Programa „Marco Polo“

11. primena, kad „Marco Polo“ programa siekiama Europos kelius atlaisvinti nuo 20 milijardų 
tonkilometrių metinio kiekio krovinių, kas atitinka daugiau kaip 700 000 sunkvežimių per 
metus važinėjančių tarp Paryžiaus ir Berlyno, perkeliant krovinių vežimą į kitas transporto 
rūšis; pažymi jo svarbą pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos, šis perėjimas pareikalaus didelio ir gerai koordinuoto finansavimo; primena, 
kad vienas išleistas euras iš 450 mln. € biudžeto, skirto programai 2007–2013 m., sukuria 
socialinės ir aplinkosauginės naudos už maždaug 10 € ir kad jokių tiesioginių „Marco 
Polo“ programos atitikmenų valstybių narių lygmeniu nėra;

12. pažymi, kad Marco Polo II reglamentas, kuriam 2009 m. pritarė Parlamentas, yra skirtas 
mažoms ir vidutinėms įmonėms palengvinti galimybes finansuoti programą ir kad 
finansavimo kriterijai buvo pritaikyti prie rinkos sąlygų;
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„Galileo“

13. pabrėžia, kad „Galileo“ yra didelės strateginės svarbos Europos Sąjungos projektas, ypač 
atsižvelgiant į įsipareigojimą investuoti į panašias sistemas iš nacionalinių karinių 
biudžetų, kurį išreiškė tokios šalys kaip Kinija, Indija ir Rusija, ir kad scenarijus, pagal 
kurį Europos verslas negalėtų pasinaudoti gausiomis ekonominėmis, aplinkosauginėmis, 
inovacijų, mokslinių tyrimų ir užimtumo galimybėmis, kurias galėtų suteikti Europa, 
turinti savo palydovinės navigacijos sistemą, nėra pageidaujamas; be to, mano, kad jei 
paslauga būtų apribota arba išjungta, galimas verslo, bankų, transporto, aviacijos, ryšių ir 
t. t., paminint tik nedaug sričių, sutrikdymas kainuotų labai brangai (pvz., kalbant apie 
verslo pajamas, kelių eismo saugumą ir t. t.); primena, kad biudžeto valdymo institucija tai 
pripažino, kai padidino dabartinės finansinės perspektyvos 1a išlaidų kategorijos ribas, 
kad „Galileo“ programai būtų skiriamas tęstinis finansavimas;

14. pažymi, kad „Galileo“ bus labai naudinga pažangiųjų transporto sistemų ir pasaulinės 
palydovinės navigacijos sistemos plėtrai ir praktiniam taikymui;

15. pabrėžia kad, atsižvelgiant į tokių projektų kaip „Galileo“ ilgą įgyvendinimo laiką ir šiam 
projektui jau asignuotų kapitalo investicijų lygį, finansinio planavimo nuoseklumas ir 
vykdymas laikantis finansų planavimo laikotarpių yra labai svarbus siekiant užtikrinti jo 
sėkmingą įgyvendinimą ir pelną, kurį iš jo galima gauti;

16. primena turizmo svarbą Europos ekonomikai, Europos gamtos ir kultūros paveldui bei 
konkrečioms šalims ir regionams, kur jis yra ekonominis ir socialinis ramstis; atkreipia 
dėmesį į naujų nuostatų dėl turizmo, kurios dabar yra įtrauktos į Lisabonos sutartį ir pirmą 
kartą Parlamentui suteikia teisėkūros įgaliojimus turizmo srityje, svarbą; pakartoja savo 
susirūpinimą dėl to, kad nebuvo numatyta biudžeto eilutė, kuria būtų numatoma pagalba 
turizmo plėtrai, siekiant atspindėti šį naują iššūkį, ir reikalauja, kad ateityje turizmui būtų 
skiriama pakankama ES parama naudojant šiam tikslui numatytą biudžeto eilutę, skirtą 
tvariam ekonomikos vystymuisi, pramoniniam paveldui, gamtos ir kultūros paveldo 
apsaugai, prireikus, remiamiems iš struktūrinių ir kitų fondų.


