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Rašytinis pareiškimas dėl poreikio remti regionų pasiekiamumą transeuropinio
transporto tinklo (TEN-T) lėšomis, pateiktas pagal Europos Parlamento darbo tvarkos
taisyklių 136 straipsnį 1

1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos
transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių 4 straipsnyje teigiama, kad šiuo tinklu turėtų
būti siekiama užtikrinti visų regionų pasiekiamumą ir subalansuotą visų Europos regionų
aprėptį. Nuo 2014 m., kai buvo pradėtas įgyvendinti šis reglamentas, juo šio tikslo
įgyvendinti nepavyko: 90 proc. transportui pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę
(EITP) numatytų lėšų buvo skirta tik projektams, vykdomiems greta devynių prioritetinių
koridorių.
2. Atokiausi bei periferiniai regionai ir salos gavo tik labai nedidelę naudą iš galimybių,
suteikiamų pagal TEN-T ir EITP reglamentus. Be to, jiems sunkiau nei centriniams
regionams gauti finansavimą pagal J.-C. Junkerio planą, kuriame pirmenybė teikiama
didelio masto projektams, žadantiems greitą investicijų grąžą.
3. Taigi Komisija raginama įgyvendinant TEN-T ir EITP reglamentus nuo šiol iki 2014–
2020 m. programavimo laikotarpio pabaigos ypatingą dėmesį skirti visos Sąjungos
teritorijos aprėpčiai, vadovaujantis teritorinės sanglaudos principu. Prieš tai būtų galima
atlikti išsamų 2014 ir 2015 m. paskelbto kvietimo teikti projektus pagal programą „EITP –
Transportas“ rezultatų poveikio teritorijai vertinimą, siekiant jo pagrindu parengti naujas
gaires.
4. Šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, jei pareiškimą pasirašo dauguma
visų Parlamento narių, pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbiamas protokole ir perduodamas
adresatams neįpareigojant Parlamento.
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