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Santrauka

Keliai yra svarbūs – jie jungia regionus ir šalis ir taip prisideda prie ekonominės veiklos, 
vystymosi ir augimo. Kelių transporto dalis ES yra didžiausia – jais pervežama daugiausia 
keleivių ir krovinių. Todėl svarbu, kad transportas būtų tvarus ir efektyvus.

2013 m. buvo priimtas reglamentas dėl transeuropinio transporto tinklo (TEN-T), į kurį 
įtrauktos visuotinio transeuropinio transporto tinklo ir pagrindinio TEN-T tinklo koncepcijos. 
Visuotiniu tinklu, kuris turi būti baigtas statyti iki 2050 m., siekiama užtikrinti, kad visi ES 
regionai būtų prieinami ir sujungti. Pagrindinį tinklą, kuris turi būti baigtas statyti iki 2030 m., 
sudaro tos visuotinio tinklo dalys, kurios strategiškai svarbiausios siekiant įgyvendinti TEN-T 
tikslus. 

2007–2020 m. keliams ES skyrė maždaug 78 mlrd. EUR, iš jų maždaug 40 mlrd. EUR – 
TEN-T keliams. Daugiausia lėšų skirta iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir iš 
Sanglaudos fondo. Taip pat skiriamos mažesnė sumos pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę (EITP). 

Plėtojant TEN-T pagrindinį kelių tinklą daroma pažanga. Tačiau dauguma Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių narių šioje srityje vis dar atsilieka. 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu nutiesta apie 2 400 km naujų TEN-T kelių, o 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu numatoma nutiesti dar 2 000 km. Tai padėjo pasiekti gerų rezultatų, naudingų 
tiems, kas keliauja tinklo keliais, pavyzdžiui, sutrumpėjo kelionės laikas ir padidėjo 
nuvažiuotų greitkeliu kilometrų skaičius. 

Audito Rūmų išvados ir rekomendacijos

Audito Rūmai padarė tokias išvadas:

baigiant kurti TEN-T pagrindinį kelių tinklą daroma pažanga. Reikia gerinti prioritetų 
nustatymą, kalbant apie investicijų sutelkimą į pagrindinį tinklą. Valstybės narės iš 2014–
2020 m. skirtų Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) lėšų 66 proc. lėšų skyrė 
ne TEN-T pagrindiniam kelių tinklui;

tarpvalstybinės atkarpos neužbaigtos, o požiūris į apsaugotas transporto priemonių stovėjimo 
aikšteles ir alternatyviųjų degalų infrastruktūrą nebuvo pakankamai koordinuojamas;

Komisijos vykdomo stebėjimo trūkumai kenkia jos gebėjimui prireikus laiku imtis taisomųjų 
veiksmų. Komisijos stebėjimas ne visada apima visą pagrindinį tinklą ir jam trūksta tarpinių 
tikslų, kad Komisija galėtų tiksliai įvertinti pažangą ir pateikti patikimas prognozes dėl 
tikėtino jo užbaigimo iki 2030 m. Be to, duomenys nėra savalaikiai ir mažai patikimi, nes 
trūksta vienodo požiūrio ir nėra nustatytų rezultatų rodiklių;

dėl nepakankamos valstybių narių vykdomos techninės priežiūros politikos iškyla rizika 
pagrindinio kelių tinklo būklei vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Nacionaliniai 
priežiūros biudžetai nuolat mažėja, o ne kinta, atsižvelgiant į didėjantį infrastruktūros ilgį ir 
kritinės svarbos jungčių senėjimą. Nors tai gali turėti įtakos pagrindinio tinklo visapusiškam 
veikimui iki 2030 m., Komisija neturi priemonių patikrinti, ar valstybės narės turi patikimą 
sistemą, užtikrinančią tinkamą jų tinklų priežiūrą. 
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Remdamiesi šiomis išvadomis, Audito Rūmai pateikia toliau nurodytas rekomendacijas.

1 rekomendacija. Teikti pirmenybę investicijoms į pagrindinį kelių tinklą 

Komisija turėtų: 

– užtikrinti, kad valstybės narės turėtų tinkamus planus, nurodant tvarkaraštį ir biudžetą, kad 
iki 2030 m. būtų užbaigtas visas TEN-T pagrindinis tinklas. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas tarpvalstybinėms atkarpoms, visų pirma valstybėse narėse, kurios nedaro 
pažangos šiose srityse. 
Terminas: 2021 m. TEN-T reglamento peržiūra 

– imtis atitinkamų veiksmų, kad valstybės narės keliams numatytas Sanglaudos fondo ir 
ERPF lėšas visų pirma skirtų investicijoms į pagrindinį tinklą. 
Terminas: tvirtinant partnerystės sutartis ir veiksmų programas 2021–2027 m. 
programavimo laikotarpiui

2 rekomendacija. Pagerinti stebėjimo tvarką 

Komisija turėtų pagerinti stebėjimo tvarką, kad būtų galima stebėti TEN-T pagrindinio tinklo 
plėtros pažangą ir imtis TEN-T reglamente numatytų taisomųjų veiksmų. Stebėsenos sistema 
turėtų apimti visą pagrindinį tinklą ir į ją turėtų būti įtraukti šie elementai: 

– tarpiniai tikslai valstybių narių padarytai pažangai įvertinti; 

– sistemingas ir vienodas požiūris su nustatytais terminais, iki kada valstybės narės turi 
pateikti duomenis apie pagrindinio tinklo užbaigimą, o Komisija – šiuos duomenis 
apdoroti ir paskelbti. Sistema turėtų būti sukurta taip, kad būtų galima stebėti rezultatus, 
pavyzdžiui, sutaupytą laiką, vidutinį greitį ir pajėgumus, siekiant padėti įvertinti ES 
pagrindinio tinklo poveikį. 
Terminas: 2021 m. TEN-T reglamento peržiūra

3 rekomendacija. Griežtinti požiūrį į techninę priežiūrą 

Komisija, peržiūrėdama TEN-T reglamentą, turėtų pasiūlyti tinkamų priemonių, kad 
pagerintų valstybių narių ilgalaikės priežiūros planavimą, atsižvelgiant į informaciją apie 
finansinius išteklius, reikalingus esamos ir planuojamos infrastruktūros ilgalaikės priežiūros 
išlaidoms padengti. 
Terminas: 2021 m. TEN-T reglamento peržiūra

Nuomonės referento rekomendacijos

Europos Parlamentas,

džiaugiasi tuo, kad Komisija atliko svarbų vaidmenį rengdama strategiją, pvz., pateikė 
pasiūlymą dėl visuotinio ir pagrindinio tinklų, įskaitant devynis pagrindinio tinklo koridorius;

apgailestauja, kad, atsižvelgiant į ESI fondų (ERPF ir Sanglaudos fondo) finansavimą, 
Komisija nesiėmė veiksmų valstybių narių lygmeniu, reikalaudama, kad prieš skiriant ES 
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lėšas būtų įvykdytos sąlygos, ir derėdamasi dėl partnerystės sutarčių ir veiksmų programų, 
kad valstybės narės teiktų pirmenybę TEN-T tinklui;

vis dėlto apgailestauja, kad iš visų turimų 2014–2020 m. ESI fondų lėšų valstybės narės TEN-
T pagrindiniam kelių tinklui skyrė tik 34 proc. lėšų; tai įvyko net ir tose valstybėse narėse, 
kurios gauna daugiausia ESI fondų paramos keliams, jose pagrindinio tinklo užbaigimo lygis 
buvo žemas tuo metu, kai dėl asignavimų buvo deramasi ES lygmeniu. 

Primena, kad reikia skirti dėmesio tarpvalstybinėms atkarpoms, nes dėl tarpvalstybinės 
infrastruktūros spragų sumažėja numatomas viso ES tinklo poveikis. Nustatytos kelios 
neužbaigtos tarpvalstybinės atkarpos – atkarpos tarp valstybių narių (pavyzdžiui, tarp 
Lenkijos ir Slovakijos Baltijos jūros–Adrijos jūros koridoriuje), arba atkarpos, kurios veda 
prie sienos su ES nepriklausančia šalimi (pavyzdžiui, Vengrijos M3 automagistralės 
išplėtimas iki Ukrainos sienos Viduržemio jūros koridoriuje); 

yra susirūpinęs dėl to, kad trūksta net kai kurių tarpvalstybinių atkarpų, o kai kuriais atvejais 
kyla ypatinga rizika, kad jos nebus užbaigtos iki 2030 m.

Labai apgailestauja dėl tokių pavyzdžių, kaip antai Dunojaus tiltas tarp Bulgarijos ir 
Rumunijos rytinės Viduržemio jūros regiono dalies koridoriuje, kuris veikia nuo 2013 m., 
tačiau jis vis dar nepasiekiamas TEN-T reikalavimus atitinkančiais keliais iš abiejų sienos 
pusių;

palankiai vertina 1 rekomendaciją ir jai pritaria, ir prašo Komisijos pateikti informaciją apie 
dabartinę padėtį, susijusią su TENT koridorių kelių užbaigimu, kad būtų aiškiai nurodytos 
trūkstamos jungtys ir būtų galima koordinuoti jungtis tarp valstybių narių;

ragina Komisiją laikytis Audito Rūmų rekomendacijos įtraukti šias trūkstamas jungtis į 
partnerystės sutartis ir veiksmų programas;

ragina Komisiją primygtinai reikalauti įgyvendinti Pažangiojo transeuropinio transporto tinklo 
(TEN-T) reglamentą;

nurodo, kad TEN-T reglamente trūksta aiškių reikalavimų dėl alternatyviųjų švarių degalų 
infrastruktūros. Direktyvoje 2014/94/ES yra nustatyti išsamesni būtiniausi reikalavimai, 
tačiau trūksta koordinavimo, nes valstybės narės, atsižvelgdamos į savo teritorijoje 
eksploatuojamų transporto priemonių skaičių, atskirai planuoja savo nacionalinius kiekvienos 
rūšies degalų tikslus;

ragina Komisiją išnagrinėti „ES krovinių vežimo kelių transportu teritorijų standartą“, 
daugiausia dėmesio skiriant saugumo ir pagrindinių paslaugų reikalavimams, ir nustatyti, kad 
šis standartas būtų teisiškai privalomas, nes priešingu atveju valstybės narės ir toliau nustatys 
savo saugaus ir patikimo automobilių stovėjimo kriterijus;

pabrėžia, kad, Eurostato duomenimis, 2007–2017 m. bendras greitkelių (įskaitant TEN-T) 
skaičius ES padidėjo maždaug 3 100 km. Devyniuose pagrindinio tinklo koridoriuose kelių 
tinklo plėtra yra pažengusi gana toli į priekį ir jos užbaigimo rodiklis svyruoja nuo 70 proc. 
iki beveik 100 proc. Tačiau yra susirūpinęs dėl didelių užbaigimo lygio skirtumų skirtingose 
valstybėse narėse, ypač didelis skirtumas pastebimas tarp Vakarų ir Vidurio bei Rytų Europos 
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valstybių narių: Lietuvoje – 7 proc., Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje – maždaug 100 proc.;

ragina Komisiją patobulinti sistemą, skirtą pagrindinio kelių tinklo kūrimo pažangai ir jo 
atitikčiai TEN-T reglamente nustatytiems techniniams reikalavimams stebėti, turint mintyje 
viso pagrindinio tinklo aprėptį, naujausios informacijos teikimą, rezultatų rodiklius ir 
valstybių narių bei Komisijos taikomą vienodą metodiką;

pritaria pasiūlymui, kurį Komisija pateikė siekdama pagerinti savo vykdomą rezultatų 
stebėseną ES lygmeniu ir kuris susijęs su bendraisiais 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpio produkto ir rezultato rodikliais. Pabrėžia, kad tokie rodikliai šiuo metu siūlomi 
keliams apskritai, o ne konkrečiai TEN-T keliams;

ragina Komisiją, persvarstant TEN-T, sutelkti dėmesį į esamus koridorius ir kol kas nesiūlyti 
naujų koridorių;

prašo Komisijos surinkti informaciją apie valstybių narių techninės priežiūros planavimo 
sistemą, kad būtų galima atlikti išsamią analizę ir prireikus imtis reikiamų veiksmų siekiant 
optimizuoti tikėtiną infrastruktūros eksploatavimo trukmę.


