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Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra 
2021 m. sausio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) gairių peržiūros (2019/2192(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo 
panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES1 (TEN-T reglamentas),

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. balandžio 17 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės2,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2019/2144 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, 
sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su 
jų bendrąja sauga ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo 
dalyvių apsauga3 (Bendrosios saugos reglamentas),

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2019/1936, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros 
saugumo valdymo4,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos kelių 
transporto5,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl transporto infrastruktūros 
jungčių ir prieinamumo Vidurio ir Rytų Europoje gerinimo6,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl karinio mobilumo7,

1 OL L 348, 2013 12 20, p. 1.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0420.
3 OL L 325, 2019 12 16, p. 1.
4 OL L 305, 2019 11 26, p. 1.
5 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0169.
6 OL C 215, 2018 6 19, p. 152.
7 OL C 388, 2020 11 13, p. 22.



– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso1,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 16 d. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą 
Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia sparčiau įgyvendinti didžiulio masto 
projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“2,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 6 d. Europos Audito Rūmų apžvalgą Nr. 09/2018 
„Siekiant sėkmingo transporto sektoriaus Europos Sąjungoje. Uždaviniai, kuriuos reikia 
išspręsti“3 ,

– atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 3 d. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą 
Nr. 13/2017 „Bendra Europos geležinkelių eismo valdymo sistema – ar politinis 
sprendimas bus įgyvendintas?“4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A9-0251/2020),

A. kadangi moderni, tvari ir prieinama daugiarūšio transporto infrastruktūra ir į ateitį 
orientuota logistika yra labai svarbu geram vidaus rinkos veikimui ir ES jungtims bei 
konkurencingumui ir sudaro sąlygas tvariam, prieinamam, pažangiam, efektyviam, 
sąveikiam ir saugiam judumui;

B. kadangi transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T) turėtų būti užtikrinama ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda ir prieinamumas visoje ES ir jos regionuose, įskaitant 
kaimo, nutolusius, kalnuotus, retai apgyvendintus, periferinius, salų ir atokiausius 
regionus, ir taip skatinamas ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas ir nelygybės 
mažinimas, skaitmeninimas ir inovacijos, kovojama su klimato kaita ir didinamas 
prisitaikymas bei atsparumas;

C. kadangi TEN-T labai padeda siekti ES politinių tikslų įgyvendinant stojimo ir 
kaimynystės politiką, ypač vykdant tarpvalstybinius projektus, ir kadangi dėl šios 
priežasties ES labai svarbu išlaikyti ir stiprinti glaudžius transporto ryšius su 
trečiosiomis šalimis TEN-T tinkle ir toliau integruoti Vakarų Balkanų ir Rytų 
partnerystės šalis;

D. kadangi, atsižvelgiant į Europos žaliojo kurso tikslus, TEN-T užbaigimas yra labai 
svarbus siekiant pažangos kuriant tvaresnes transporto rūšis, pvz., geležinkelius ir 
vidaus vandenų kelius, naudojant alternatyviuosius degalus ir mažinant išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

E. kadangi, siekiant toliau stiprinti ekonominę, teritorinę ir socialinę sanglaudą, būtina 
visoje Europoje darniai plėtoti transporto koridorius, užtikrinant Šiaurės–Pietų ir Rytų–
Vakarų sujungiamumą Europos mastu;

F. kadangi vykstančiose derybose dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
2 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_

Flagship_Infrastructures_LT.pdf 
3 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/

LR_TRANSPORT_LT.pdf
4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_LT.pdf
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_LT.pdf


finansavimo per ateinančius metus turėtų būti tinkamai atsižvelgta į valstybių narių 
įsipareigojimą iki 2030 m. baigti kurti TEN-T pagrindinį tinklą, o iki 2050 m. – 
visuotinį tinklą;

G. kadangi kyla pavojus, kad dabartiniu tempu TEN-T tinklas nebus užbaigtas laiku, visų 
pirma dėl didelių vėlavimų, susijusių su tarpvalstybiniais projektais ir trūkstamomis 
jungtimis bei paskutinio kilometro jungtimis, nes projektų vykdytojai susiduria su 
finansiniais, veiklos ir administraciniais sunkumais; kadangi Europos Audito Rūmų 
ataskaitoje nurodoma, kad Komisijos priežiūros sistemos ir nacionalinio lygmens 
politinių sprendimų priėmimo procesų trūkumai ir menkas kai kurių valstybių narių 
iniciatyvumas ir susidomėjimas TEN-T yra pagrindiniai vėlavimo veiksniai;

H. kadangi kyla pavojus, kad TEN-T užbaigti pagal EITP programą skirti ištekliai bus 
gerokai sumažinti, ypač po to, kai Europos Vadovų Taryba 2020 m. liepos mėn. priėmė 
išvadas, pagal kurias bendrajam transporto finansiniam paketui numatyta suma yra 
akivaizdžiai nepakankama;

I. kadangi TEN-T tinklo įgyvendinimas turėtų būti grindžiamas vienodo požiūrio į 
pagrindinio tinklo koridorius principu – niekam neteikiant pirmenybės kitų sąskaita;

J. kadangi TEN-T politika turėtų būti skatinama visoje ES diegti sprendimus, skirtus 
novatoriškam ir prieinamam transportui, perėjimui prie kitų transporto rūšių, 
mažataršiam ir netaršiam judumui, intelektinėms transporto sistemoms (pvz., ITS, Upių 
informacijos paslaugų sistemą (RIS)), įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūrai ir 
alternatyviems degalams; kadangi TEN-T inovacijoms ir skaitmeninimui reikalingos 
papildomos investicijos;

K. kadangi tebesitęsianti COVID-19 krizė parodė, kad transporto ir logistikos sektorius ir 
jo darbuotojai yra gyvybiškai svarbūs ekonomikai, kuri yra priklausoma nuo vientisų 
keleivinio ir krovininio transporto tinklų ir jo atšakų, ir tai labai svarbu norint užtikrinti 
tiekimo grandinių veikimą; kadangi veiksmingos ir atsparios transporto infrastruktūros 
plėtojimas turėtų būti visų Europos ir nacionalinių ekonomikos atkūrimo planų ir 
pastangų pagrindas, ypatingą dėmesį skiriant daugiarūšio transporto jungtims tarp uostų, 
oro uostų, geležinkelių ir kelių;

L. kadangi 2021 m. paskelbti Europos geležinkelių metai – tai galimybė pradėti permainas, 
dėl kurių geležinkelis taptų keleivinio ir krovininio transporto pagrindu visoje 
Sąjungoje, ir atkreipti dėmesį į lemiamą TEN-T tinklų vaidmenį skatinant socialinę ir 
ekonominę sanglaudą bei vystymąsi, kartu stiprinant vidaus rinką ir skatinant naudoti 
konkurencingesnes ir veiksmingesnes tvarias transporto rūšis, siekiant paspartinti 
perėjimą prie geležinkelių transporto ir iki 2030 m. užbaigti kurti bendrą Europos 
geležinkelių erdvę;

Ateities poreikiams pritaikytas TEN-T

1. pabrėžia daugiarūšio transporto pagrindinio tinklo koridorių, apimančių pagrindinius 
keleivių ir krovinių srautus tarp valstybių narių ir jų viduje, pridėtinę vertę; mano, kad 
šių projektų Europos pridėtinė vertė yra pagrindinis veiksnys, užtikrinantis visuomenės 
paramą; laikosi nuomonės, kad juos būtina laiku užbaigti iki 2030 m., pirmenybę 
teikiant pralaidumo kliūčių pašalinimui ir trūkstamų jungčių sukūrimui, taip pat 
tarpvalstybinių atkarpų užbaigimui, kartu modernizuojant ir atnaujinant esamas 
koridorių tinklo atkarpas;



2. primena, kad TEN-T politika turėtų būti skatinamas sąveikių tinklų kūrimas; pažymi, 
kad regionai prie vidaus sausumos sienų visoje ES užima 40 proc. ES teritorijos, o juose 
gyvena trečdalis jos gyventojų; pakartoja, kad persvarstant TEN-T reglamentą ir jo 
įgyvendinimą ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas palankesnių sąlygų 
tarpvalstybinėms jungtims sudarymui, sąveikumo gerinimui ir veiksmams, kuriais 
prisidedama prie daugiarūšio transporto infrastruktūros integravimo visoje Sąjungoje;

3. ragina valstybes nares, kurios dar nepakankamai suderino savo nacionalinius transporto 
planus ir programas su TEN-T tikslais, nedelsiant pašalinti šį trūkumą, kad būtų galima 
taikyti atitinkamuose ES teisės aktuose nustatytus terminus, tikslus ir tvarkaraščius ir jų 
laikytis; be to, primena, jog atsižvelgiant į tai, kad TEN-T veikia kaip tinklas, mažo 
segmento nesuderinamumas arba neveikimas gali pakenkti visos sistemos 
veiksmingumui ir konkurencingumui; todėl ragina skubiai identifikuoti ir užbaigti kurti 
tokius centrus ir strateginius segmentus;

4. mano, kad TEN-T reglamento peržiūra yra svarbi galimybė pasiekti, kad tinklas ateityje 
būtų veiksmingas, siekiant užtikrinti gerą ES vidaus rinkos veikimą ir tolesnį Europos 
bendros transporto erdvės įgyvendinimą bei ES konkurencingumą pasaulyje 
ateinančiais dešimtmečiais, taip pat remti jos perėjimą prie pažangaus, tvaraus, 
veiksmingo ir saugaus judumo; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad svarbu atnaujinti tinklą 
siekiant atsižvelgti į naujas rinkos realijas, klimato, aplinkos ir visuomenės pokyčius ir 
skaitmeninius poreikius, didinti esamo tinklo veiksmingumą ir paspartinti transportui 
skirtų alternatyviųjų degalų naudojimą;

5. mano, kad svarbu toliau plėtoti TEN-T sutelkiant dėmesį į pagrindinio ir visuotinio 
tinklų sujungimą, be kita ko, kaimo, periferiniuose, retai apgyvendintuose ir salų bei 
atokiausiuose regionuose ir atkarpose, kurios pasižymi ypatingu socialinės ir 
ekonominės naudos potencialu; pabrėžia, kad žemėlapiai neturėtų būti iš esmės 
keičiami, kol nebus baigtas kurti pagrindinis tinklas; tačiau pabrėžia, kad TEN-T reikia 
šiek tiek patikslinti siekiant atsižvelgti į transporto tinklų plėtrą ir pagerinti įvairių 
koridorių ir periferinių regionų sujungiamumą, be kita ko, stiprinant tarpvalstybines 
geležinkelių jungtis už pagrindinių ašių ribų, ypač trūkstamas mažesnio masto jungtis, 
turinčias didelę Europos pridėtinę vertę pasienio regionuose, ir stiprinant TEN-T ir 
regioninės politikos papildomumą bei tenkinant kintančius aplinkos, ekonominius ir 
socialinius poreikius; ragina Komisiją perimti visus patikslinimus, nustatytus 
persvarstant EITP1, taip pat reikalavimus, kylančius iš Komisijos pasiūlymo dėl 
reglamento dėl supaprastinimo priemonių TEN-T įgyvendinimui paspartinti 
(COM(2018)0277);

6. primygtinai ragina Komisiją įgyvendinant TEN-T pirmenybę teikti visapusiškam 
alternatyviųjų degalų, ypač atsinaujinančiųjų degalų, diegimui visų rūšių transporto 
priemonėse, siekiant mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, įskaitant atitinkamų 
technologijų, įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūros (t. y. e. įkrovimo įrenginių, 
SGD ir vandenilio papildymo įrenginių), saugos, saugumo ir sąveikumo standartų 
plėtojimą ir alternatyviųjų degalų reguliavimo sistemos kūrimą, kad iki 2050 m. būtų 
užtikrintas neutralus poveikis klimatui, kartu laikantis technologinio neutralumo 
principo ir užtikrinant technologinę įvairovę; ragina parengti ES kelių infrastruktūros 
veiksmų planą, suderintą su automobilių pramonės veiksmų planu, siekiant užtikrinti, 

1 Visų pirma patikslinimus, išdėstytus (Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės (EITP)) priedo III dalyje.



kad investicijos į infrastruktūrą būtų derinamos su transporto priemonių gamyba 
trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu;

7. pabrėžia, kad reikia toliau skatinti transporto jungtis miestų transporto mazguose, 
geležinkelio stotyse ir mazguose, vidaus vandenų ir jūrų uostuose, oro uostuose, 
logistikos centruose ir daugiarūšio transporto platformose ir tarp jų, be kita ko, 
užbaigiant ir atnaujinant jungtis su jais pagrindiniame ir visuotiniame tinkluose, siekiant 
užtikrinti vientisą, veiksmingą, prieinamą, integruotą, pažangią, saugią, tarpusavyje 
susietą, gerai aprūpintą ir tvarią keleivinio transporto ir krovinių logistikos judumo 
sistemą, taip pat plėtojant tęstinės kelionės bilietų pardavimą, taip skatinant veiksmingą 
perėjimą prie kitų transporto rūšių, visų pirma stiprinant viešojo transporto sistemas ir 
didinant miestų transporto mazgų ir kaimo vietovių sujungiamumą;

8. todėl pabrėžia, kad būsima TEN-T gairių peržiūra turėtų būti vykdoma lygiagrečiai su 
paskelbtomis direktyvos dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo1, TEN-E 
reglamento2 ir reglamento dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais 
tinklo peržiūromis3;

9. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai, inovacijos ir skaitmeninimas atlieka svarbų vaidmenį 
toliau mažinant transporto priklausomybę nuo iškastinio kuro, kartu sprendžiant 
didėjančių tiek keleivinio, tiek krovininio transporto srautų klausimą, didinant 
daugiarūšio transporto sąveikumą ir užtikrinant, kad transportas būtų saugesnis, 
veiksmingesnis ir atsparesnis, laikantis Europos žaliojo kurso tikslų; pabrėžia, kad 
plėtojant TEN-T reikia dažniau naudoti novatoriškas skaitmenines taikomąsias 
programas visose transporto rūšyse, įskaitant pažangiąsias transporto sistemas, Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistemą (ERTMS), laivų eismo stebėsenos ir informacines 
sistemas, upių informacijos paslaugas ir oro eismo valdymo sistemas (Bendro Europos 
dangaus oro eismo valdymo moksliniai tyrimai) ir infrastruktūros būklės stebėsenos 
sistemas; atsižvelgdamas į tai, pakartoja, kad svarbu užbaigti įgyvendinti projektą 
GALILEO; ragina Komisiją skatinti valstybes nares finansuoti šią sistemą pagal 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad pažangūs ir autonominiai judumo sprendimai tampa 
komerciškai perspektyvūs ir kad reikia sparčiau modernizuoti atitinkamą TEN-T 
transporto ir skaitmeninę infrastruktūrą, kartu užtikrinant tarpvalstybinę sąveiką, 
duomenų apsaugą ir kibernetinį saugumą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
saugiai eksploatuoti automatizuotas ir susietas transporto priemones, atitinkančias 
naujai priimtą Bendrosios saugos reglamentą;

11. pabrėžia, kad Europos parama novatoriškų transporto rūšių moksliniams tyrimams ir 
plėtrai, pavyzdžiui, bepiločių orlaivių ir magnetinės levitacijos technologijų kūrimui, 
yra labai reikalinga; pabrėžia, kad Europos partnerystės įvairių rūšių transporto srityje 

1 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/94/ES dėl 
alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo (OL L 307, 2014 10 28, p. 1).

2 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 
dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) 
Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 (OL L 115, 2013 4 25, p. 39).

3 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 913/2010 
dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo (OL L 276, 
2010 10 20, p. 22).



gali turėti labai teigiamą poveikį saugiam, efektyviam ir pažangiam TEN-T diegimui;

12. mano, kad suderinti viso tinklo infrastruktūros standartai sudaro sąlygas tikrai bendrai 
Europos transporto erdvei; mano, kad svarbu išsaugoti ir atnaujinti esamą infrastruktūrą, 
ypač tarpvalstybinėse atkarpose, atsižvelgiant į technologinę pažangą, kintančius saugos 
standartus, efektyvumo didinimą, kokybiškesnius veiklos rezultatus, didesnius 
pajėgumus, naujas funkcijas, didesnį tarpvalstybinį patikimumą ir sąveikumą, taip pat 
poreikį taikyti gyvavimo ciklo metodą ir didinti infrastruktūros atsparumą krizių, pvz., 
pandemijų ir klimato kaitos, poveikiui; vis dėlto pažymi, kad EITP finansavimo 
nepakanka visiems šiems tikslams pasiekti; atkreipia dėmesį į tai, kad valstybių narių 
veiksmų koordinavimas yra labai svarbus siekiant valdyti krizes ir užtikrinti nuolatinį 
prekių srautą ir pagrindinių prekių tiekimą Sąjungos gyventojams; ragina Komisiją 
pasiūlyti teisės aktų sistemą, kuria būtų gerinamas pagrindinio tinklo transporto 
infrastruktūros, įskaitant visas transporto rūšis, rizikos valdymas, atsparumas ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos;

13. mano, kad prasta transporto infrastruktūros priežiūra gali turėti įtakos TEN-T 
tęstinumui, tvarumui, veiklos rezultatams, saugai, taigi ir jo atsparumui; atkreipia 
dėmesį į reguliarios ir standartizuotos TEN-T infrastruktūros, ypač tiltų ir tunelių, 
priežiūros svarbą siekiant užtikrinti ilgalaikę aukštos kokybės infrastruktūrą; ragina 
Komisiją nustatyti aiškius infrastruktūros, ypač tiltų ir tunelių, kokybės reikalavimų 
lyginamuosius standartus ir parengti bendrą Europos požiūrį į TEN-T infrastruktūros 
patikrinimus ir kokybės reitingus; ragina Komisiją parengti pagrindinio tinklo priežiūros 
Europos lygmeniu stebėsenos planą; prašo Komisijos ir valstybių narių kartu su 
Europos investicijų banku (EIB) ir nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais 
išnagrinėti naujus finansavimo planus siekiant palengvinti investicijas į tinklo priežiūrą; 
be to, ragina valstybes nares parengti konkrečius nacionalinius įprastos ir neeilinės 
priežiūros finansavimo planus;

Finansavimas, valdymas ir priežiūra

14. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti pakankamas investicijas į TEN-T infrastruktūrą labai 
svarbu, kad visi atitinkami ES fondai (EITP, „InvestEU“, Europos struktūriniai ir 
investicijų fondai, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, „Europos 
horizontas“ ir t. t.) ir EIB paskolos būtų pritaikyti konkretiems transporto sektoriaus 
poreikiams, o valstybės narės įsipareigotų skirti pakankamą finansavimą; labai 
apgailestauja dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo pasiūlyti sumažinti į ateitį 
orientuotų programų, pvz., EITP ir „InvestEU“, biudžetą, ypač atsižvelgiant į esminį 
EITP programos vaidmenį baigiant kurti TEN-T tinklą; pažymi, kad itin plataus užmojo 
ES priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo darbotvarkė turi būti paremta 
atitinkamu finansavimu ir finansavimo priemonėmis, kad ji būtų sėkminga, kartu 
išlaikant susijusių sektorių konkurencingumą; ragina Komisiją stiprinti kitų atitinkamų 
ES priemonių, ne tik EITP, (pvz., Europos regioninės plėtros fondo) sinergiją ir 
politikos suderinamumą, ir, be to, optimizuoti derinimo priemonių naudojimą siekiant 
pritraukti privačius investuotojus ir optimaliai panaudoti viešąjį finansavimą; pažymi, 
kad investicijoms į TEN-T tinklą, kuriomis būtų prisidėta prie veiksmingo transporto 
sektoriaus sukeliamos taršos mažinimo, turėtų būti leidžiama panaudoti atitinkamas 
Europos žaliajame kurse numatytas į klimato ir aplinkos politiką orientuotas finansines 
priemones;

15. apgailestauja, kad naujajame pasiūlyme dėl daugiametės finansinės programos (DFP) ir 
ekonomikos gaivinimo plane valstybės narės vis dar nesiunčia aiškaus signalo dėl 



investicijų į infrastruktūrą ir neteikia pirmenybės TEN-T užbaigimui; todėl pabrėžia, 
kad finansavimas iš priemonės „Next Generation EU“ lėšų yra unikali galimybė 
užtikrinti TEN-T pagrindinių tinklų plėtrą iki 2030 m.; ragina Komisiją kasmet 
informuoti Parlamentą apie statybų pažangą; ragina Komisiją derybose su valstybėmis 
narėmis rezervuoti atitinkamą pagalbos sumą ES transporto politikos vystymui ir 
pateikti Parlamentui galutinę ataskaitą šiuo klausimu; ragina Komisiją užtikrinti, kad 
nacionalinėse programose, kuriomis įgyvendinama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė, būtų skiriamas svarbus vaidmuo investicijoms į modernią, 
skaitmeninę, tvarią ir saugią transporto infrastruktūrą;

16. primena, kad ERTMS kelyje ir riedmenyse projektų užbaigimas yra būtina sąlyga 
siekiant sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę ir užtikrinti tinkamą geležinkelių 
rinkos veikimą TEN-T koridoriuose; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad ERTMS 
pagrindiniams tinklams užbaigti reikia maždaug 15 mlrd. EUR ir kad Komisija turėtų 
atlikti svarbų vaidmenį koordinuojant finansavimą ir diegimo operacijas;

17. pabrėžia, kad vertinant projektus pagal projektų atrankos terminų kriterijus, nustatytus 
pagal EITP, reikėtų atsižvelgti į tai, ar laikomasi pasiūlytoje direktyvoje dėl TEN-T 
įgyvendinimo supaprastinimo1 nustatyto termino; be to, mano, kad bet koks vėlavimas 
turėtų tapti pagrindu atlikti projekto pažangos tyrimą ir peržiūrėti finansinę paramą, 
kurią Sąjunga gauna pagal EITP, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1316/20132 
17 straipsnio 1 dalyje, ir gali lemti finansinės paramos sumažinimą arba atšaukimą;

18. pabrėžia, kad nors TEN-T tinklas įgyvendinamas etapais ir pagrindinio tinklo 
užbaigimas yra trumpalaikis prioritetas, nes jis yra tvaraus daugiarūšio transporto tinklo 
plėtros pagrindas ir skatina viso visuotinio tinklo plėtrą, svarbu užtikrinti pakankamą 
finansavimą visuotiniam tinklui, kurio pagrindinis tinklas neapima, kad būtų išvengta 
didėjančių skirtumų; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad abu TEN-T lygmenys yra itin svarbūs 
ES sujungiamumui ir logistinei integracijai;

19. mano, kad ES lėšomis, visų pirma skirtomis pagal EITP, turėtų būti lanksčiai ir 
veiksmingai prisidedama prie tarpvalstybinių projektų ir trūkstamų jungčių užbaigimo 
taisomuoju būdu, kai dėl pastebimo nacionaliniu lygmeniu finansuotinų išlaidų naštos ir 
socialinės bei ekonominės naudos, kurios tikimasi abejose sienos pusėse ir žvelgiant iš 
platesnės europinės perspektyvos, neatitikimo ar disbalanso kyla grėsmė pažangai 
siekiant laiku užbaigti projektą; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją laikytis 
tikslingesnio požiūrio, pagal kurį didesnės bendro finansavimo normos būtų taikomos 
didžiausią Europos pridėtinę vertę turintiems projektams, kad būtų paskatintos 
nacionalinės investicijos;

20. yra labai susirūpinęs dėl to, kad vėluojama užbaigti projektus, visų pirma 
tarpvalstybinius projektus, nes tai trukdo laiku sukurti vientisus TEN-T pagrindinio 
tinklo koridorius ir dėl to padidėja projektų sąnaudos; ragina valstybes nares vykdyti 

1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl supaprastinimo 
priemonių transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti 
(COM(2018)0277), pakeistas pasiūlymu dėl direktyvos, kaip nurodyta 2020 m. birželio 
12 d. Tarybos pranešime 8726/20 (2018/0138(COD)).

2 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai 
(EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129).



savo įsipareigojimus, susijusius su jų tinklo dalimis, ir užtikrinti veiksmingas ir laiku 
taikomas administracines ir teismines procedūras, visapusiškai laikantis Europos ir 
nacionalinės teisės, ir primygtinai ragina jas didinti administracinių ir teismo procesų 
skaitmeninimą; primena valstybėms narėms, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą su 
kitų valstybių narių valdžios institucijomis vykdant tarpvalstybinius projektus, pvz., 
abipusiu sutarimu įsteigiant bendrą instituciją, visų pirma siekiant koordinuoti 
tvarkaraščius ir terminus, ir primygtinai ragina valstybes nares nedelsiant įgyvendinti 
naująją direktyvą dėl TEN-T įgyvendinimo supaprastinimo; ragina Komisiją padėti 
valstybėms narėms, kurios nori nustatyti Sąjungos teisei neprieštaraujančias esmines 
netaikymo nuostatas, kurios galėtų gerokai paspartinti nacionalinius teismo procesus;

21. pabrėžia, kad siekiant sumažinti technines kliūtis ir administracinę naštą, taigi ir 
galimus TEN-T transporto infrastruktūros projektų vėlavimus ir padidėjusias išlaidas, 
labai svarbu valstybėms narėms įgyvendinti ES leidimų išdavimo procedūrų, 
tarpvalstybinių viešųjų pirkimų procedūrų ir kitų administracinių procedūrų 
supaprastinimo priemones; pažymi, kad tai ypač svarbu siekiant suteikti daugiau 
tikrumo projektų rengėjams ir potencialiems privatiems investuotojams1; ragina 
Komisiją į TEN-T pažangos ataskaitą įtraukti skyrių dėl nepagrįstos administracinės 
naštos mažinimo;

22. ragina Komisiją sustiprinti TEN-T įgyvendinimo priežiūrą, pasinaudojant reglamentu 
jai jau suteiktais įgaliojimais, stiprinant atitinkamas priemones, kuriomis reikalaujama, 
kad valstybės narės vykdytų savo įsipareigojimus, taip pat stiprinant Europos 
koordinatorių vaidmenį valdant koridorius, visų pirma tarpvalstybinių jungčių srityje, ir 
paskirtosios institucijos „vieno langelio“ funkciją vykstant leidimų išdavimo 
procedūrai; ragina Komisiją persvarstant TEN-T gaires stiprinti ir taikyti Reglamento 
(ES) Nr. 1315/2013 56 straipsnio nuostatas, siekiant skatinti valstybes nares paspartinti 
projektų planavimą ir užbaigimą; ragina Komisiją paaiškinti, kaip turi būti 
interpretuojamos taisyklės ir reikalavimai vertinimo, ataskaitų teikimo ir tinkamumo 
vertinimo tikslais; ragina Komisiją skatinti valstybes nares keistis geriausia patirtimi, 
susijusia su pilietinės visuomenės ir suinteresuotųjų subjektų dalyvavimu bei 
konsultacijomis, ir propaguoti ją Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis;

23. ragina valstybes nares stiprinti nacionalinių transporto planų ir TEN-T tinklų 
suderinamumą, siekiant užtikrinti tinkamą TEN-T reglamento įgyvendinimą;

24. mano, kad ES geležinkelių agentūrai (ESGA) turėtų būti suteiktas svarbesnis vaidmuo 
įgyvendinant TEN-T, visų pirma kiek tai susiję su tarpvalstybine sąveika, saugos 
gerinimu, konkurencingumo didinimu ir ERTMS diegimu; ragina padidinti 2021 m. 
ESGA biudžetą, kad ji turėtų pakankamai finansinių išteklių savo užduotims vykdyti, 
ypač atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. paskelbti Europos geležinkelių metais;

Transporto rūšys

25. pabrėžia, kad svarbu visoje Sąjungoje gerinti TEN-T kelių infrastruktūros kokybę;

26. ragina Komisiją šiuo atžvilgiu imtis tolesnių priemonių siekiant padidinti alternatyviųjų 
degalų naudojimą ir elektros įkrovimo punktų bei vandenilio degalinių diegimą, 

1 Kaip nurodyta 2020 m. birželio 17 d. laikinajame susitarime, sudarytame po 
tarpinstitucinių derybų dėl reglamento dėl supaprastinimo priemonių transeuropinio 
transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti.



atsižvelgiant į galimus būsimus alternatyviųjų degalų sprendimus ir visapusiškai 
laikantis technologinio neutralumo principo;

27. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų toliau stiprinamas kelių eismo saugumas ir 
palaikomas bei gerinamas eksploatavimo saugumas per visą ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų gyvavimo ciklą, atsižvelgiant į nevariklinių transporto priemonių 
naudotojų poreikius ir siekiant apsaugoti pažeidžiamus eismo dalyvius; primena, jog 
svarbu skatinti novatoriškus ir pažangius kelių eismo saugumo sprendimus, kad būtų 
įgyvendinta ES strateginė visiškai saugaus eismo vizija; pabrėžia, kad reikia laikytis 
naujų saugos reikalavimų, nustatytų Direktyvoje (ES) 2019/1936, ir pažymi, kad šiuo 
tikslu būtinos ir turėtų būti užtikrintos tolesnės investicijos į infrastruktūros pritaikymą 
ir priežiūrą; pabrėžia, kad peržiūrint TEN-T gaires joks reguliavimo reikalavimų 
vykdant projektų procedūras supaprastinimas neturėtų būti atliekamas aukščiausių 
saugos standartų sąskaita;

28. primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad, siekiant padidinti kelių eismo saugumą ir 
tinklo naudotojų, visų pirma transporto darbuotojų, gerovę, TEN-T būtina užtikrinti 
pakankamai saugių ir patikimų sunkvežimių stovėjimo aikštelių;

29. pabrėžia, kad turėtų būti nustatytos ir pritaikytos specialios sertifikuotos TEN-T tinklo 
atkarpos, taip pat greitkelių tinklo atkarpos, kad jos atitiktų būtinuosius automatizuotų ir 
pusiau automatizuotų transporto priemonių eksploatacinių savybių standartus ir 
infrastruktūros eksploatacinių savybių standartus, susijusius su matomumu ir 
šviesoforų, kelio ženklų bei kelių ženklinimo būkle;

30. atkreipia dėmesį į naujoviškų ir aktyvių susietojo judumo būdų potencialą plėtojant 
miesto ir vietos lygmens transportą (žmonių ir prekių); ragina Komisiją ir valstybes 
nares glaudžiai bendradarbiauti su regionais ir miestais, ypač tarpvalstybiniu mastu, 
siekiant pagerinti ir užbaigti kurti atitinkamą trūkstamą paskutinio kilometro 
infrastruktūrą ir įvairiarūšio transporto bei tarpvalstybines jungtis visame TEN-T tinkle, 
taip sudarant sąlygas sklandžiau ir veiksmingiau naudotis infrastruktūra ir paslaugomis, 
kurios savo ruožtu užkerta kelią spūstims ir mažina išmetamųjų teršalų kiekį;

31. pakartoja esminį geležinkelių transporto vaidmenį mažinant transporto sektoriaus 
priklausomybę nuo iškastinio kuro ir primena, kad svarbu visapusiškai įgyvendinti 4-ąjį 
geležinkelių dokumentų rinkinį, kad būtų išnaudotas visas geležinkelių sektoriaus 
potencialas; ragina geležinkelių infrastruktūros plėtrą vykdyti kartu taikant priemones, 
skirtas nepagrįstai administracinei naštai mažinti; ragina Komisiją kasmet informuoti 
Parlamentą apie pažangą šioje srityje; mano, kad plėtojant TEN-T pirmenybė turi būti 
teikiama transporto rūšių keitimo ir veiksmingo geležinkelių ir mišriojo transporto 
skatinimui, ypač tarpvalstybinėse atkarpose ir kai stokojama jungčių intensyviai 
naudojamose atkarpose, ir tai turėtų būti daroma visapusiškai diegiant ERTMS, šalinant 
tinklo reguliavimo, veiklos ir technines kliūtis ir užtikrinant vienodą prieigą 
geležinkelio operatoriams, spartinant elektrifikavimą, užtikrinant sujungimą ir 
sąveikumą, be kita ko, optimizuojant infrastruktūros pajėgumus ir modernizuojant 
riedmenų įrangą, remiant mokslinius tyrimus ir inovacijas, įskaitant bendrąją įmonę 
„Shift2Rail“, taip pat optimizuojant krovinių vežimo geležinkeliais koridorius 
atsižvelgiant į paklausą, ypač tokiuose logistikos centruose kaip uostai ir oro uostai; be 
to, pabrėžia, kad reikia apibrėžti tinklo tranzito ir galinius mazgus, kartu įrengiant 
pagrindiniuose mazguose tranzito platformas, siekiant užtikrinti sklandų keleivių ir 
prekių judėjimą; pabrėžia projektų, kuriais gerinamas prieinamumas, ypač neįgaliųjų ir 
vyresnio amžiaus asmenų, svarbą;



32. ragina Komisiją reguliariai patvirtinti privalomus periodinius ERTMS diegimo tikslus, 
kad ji būtų įtraukta į pagrindinį TEN-T tinklą, kuris turi būti užbaigtas iki 2030 m.; 
mano, kad ESGA turėtų veikti kaip veiksminga ir efektyvi sistemos valdymo institucija 
ir atlikti savo sustiprintą vaidmenį ir pareigas ERTMS srityje pagal 4-ąjį geležinkelių 
dokumentų rinkinį; ragina parengti ERTMS įgyvendinimo krovinių vežimo 
geležinkeliais koridoriuose veiksmų planą, kuris būtų finansuojamas pagal bendro 
intereso projektą taikant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę; 
pažymi, koks svarbus reguliavimo stabilumas techninių sąveikos specifikacijų srityje, 
siekiant pritraukti investicijas į ERTMS, ir prašo Komisijos atidžiai išnagrinėti tolesnius 
pakeitimus atnaujinant TSS iki 2030 m. ir užtikrinti suderinamumą;

33. pabrėžia, kad Europos geležinkelių infrastruktūra turi užtikrinti pakankamus krovininių 
ir keleivinių traukinių pajėgumus, sudarančius sąlygas intensyviau naudoti 
infrastruktūrą ir generuoti didesnę investicijų grąžą; primygtinai ragina Komisiją teikti 
pirmenybę tarpvalstybinėms traukinių jungtims, siekiant tarptautinį keleivių vežimą 
vykdyti pereinant prie kitų transporto rūšių; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia naktinių 
traukinių potencialą klimatui nekenkiančių ir konkurencingų kelionių srityje; mano, jog 
tam, kad TEN-T tinkle ir Europos krovinių vežimo geležinkeliais koridoriuose 
sklandžiai veiktų tarpvalstybinis geležinkelių transportas, turi būti privalomas 
tarpvalstybinis infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimas; ragina Komisiją 
persvarstant TEN-T pasiūlyti infrastruktūros valdytojams privalomas priemones;

34. pabrėžia, kad greitojo ir aukštos kokybės keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų 
vystymas visuose TEN-T pagrindiniuose tinkluose ateinančiais metais turi būti laikomas 
svarbiu prioritetu, siekiant sukurti platų greitųjų geležinkelių jungčių tarp didžiųjų 
Europos miestų, kurie šiuo metu neturi prieigos prie tokių paslaugų, tinklą ir iš esmės 
padidinti tvarių sausumos transporto rūšių konkurencingumą;

35. pabrėžia vežimo vidaus vandenų keliais, kaip tvarios transporto rūšies, svarbą ir 
pabrėžia būtinybę užtikrinti perspektyvią didelių pajėgumų vandens kelių infrastruktūrą 
ir jos patikimumą, kokybę bei tinkamumą laivybai, visų pirma atsižvelgiant į klimato 
kaitą; pripažįsta svarbų uostų, kaip strateginių mazgų pagrindiniame ir visuotiniame 
tinkluose, vaidmenį; ragina Komisiją užtikrinti nenutrūkstamas pagrindinių ir visuotinių 
vidaus vandenų ir jūrų uostų bei geležinkelių ir kelių tinklų jungtis, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos transporto daugiarūšiškumui; ragina imtis veiksmų siekiant 
užtikrinti suderintą tarpvalstybinį upių informacijos sistemos diegimą ir sudaryti 
palankesnes sąlygas novatoriškų, veiksmingų ir tvarių sprendimų įsisavinimui šiame 
sektoriuje;

36. ragina parengti vidaus vandenų kelių plėtojimo veiksmų planą, kuris būtų 
finansuojamas pagal bendro intereso projektą taikant Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę;

37. pabrėžia svarbų aukštos kokybės jūrų transporto jungčių vaidmenį ne tik ES 
tarptautinėje prekyboje, bet ir ES vidaus prekyboje; pabrėžia svarbų TEN-T ramsčio 
„Jūrų greitkeliai“ ir trumpųjų nuotolių laivybos, kaip tvarių transporto rūšių, vaidmenį 
šioje srityje; mano, kad ramsčio „Jūrų greitkeliai“ tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas 
poreikiais grindžiamoms trumpųjų nuotolių jūrų jungtims ir paslaugoms, 
nepertraukiamai integruotoms į sausumos transportą, sudaryti palankesnes sąlygas jūrų 
uostų bendradarbiavimui ir geresniam jų susisiekimui su nuo pakrantės nutolusiais 
rajonais, taip pat skatinti švarių ir alternatyvių degalų kūrimą ir diegimą, atsižvelgiant į 
poveikio vertinimą, ir jūrų transportui skirtus efektyvaus energijos vartojimo 



sprendimus; todėl ragina Komisiją įvertinti, kurie pagrindinių koridorių galutiniai 
punktai turėtų tapti jūrų jungtimis su kitais pagrindiniais koridoriais ir kada TEN-T 
žemėlapiai turėtų būti atnaujinti atsižvelgiant į šio įvertinimo išvadas;

38. pabrėžia esminį jūrų ir vidaus vandenų uostų, kaip transporto tinklo strateginių mazgų, 
jungiančių trumpųjų nuotolių ir gelminę laivybą su geležinkeliais, keliais, vidaus 
vandenų keliais ir vamzdynais ir esančių logistikos tiekimo grandinių kryžkelėje, 
vaidmenį; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti TEN-T uostų prieinamumą didžiausiems 
laivams taikant pajėgumus garantuojančias priemones; atkreipia dėmesį į tarpvalstybinį 
jūrų uostų aspektą ir pabrėžia, kad uostai yra ne tik jūrų transporto sudedamoji dalis, bet 
ir vis dažniau priklauso visų rūšių transporto grupėms, taip pat yra energetikos, 
pramonės ir mėlynosios ekonomikos dalis; atkreipia dėmesį į uostų bendradarbiavimo ir 
telkimosi į grupes svarbą ir jų aktyvesnį plėtojimą; mano, kad dėl to TEN-T turėtų 
sudaryti palankesnes sąlygas projektams, kuriais siekiama didinti transporto, 
energetikos ir skaitmeninės infrastruktūros sinergiją uostuose, ir numatyti veiksmus, 
kuriais prireikus būtų gerinamos geležinkelių ir kelių jungtys su jūrų ir vidaus vandenų 
uostais, siekiant remti perėjimą prie kitų transporto rūšių ir stiprinti tvarią logistiką;

39. pabrėžia trumpųjų nuotolių jūrų jungčių svarbą regioniniam susisiekimui, ypač 
periferiniams regionams ir saloms; mano, kad jūrų greitkelių reikalavimai netaikomi 
nacionalinėms trumpųjų nuotolių jūrų jungtims; todėl ragina Komisiją supaprastinti 
šiuos reikalavimus TEN-T reglamente, kad jūrinės jungtys būtų prilygintos sausumos 
jungtims, atsižvelgiant visų pirma į jungtis su visuotiniam tinklui priklausančiais 
uostais;

40. atkreipia dėmesį į turimas galimybes gerokai sumažinti laivybos sektoriaus sukeliamą 
taršą investuojant į uosto infrastruktūrą, kurią įdiegus galima naudoti alternatyviuosius 
degalus, ir pereinant prie baterijų įkrovimo ir elektros energijos tiekimo prieplaukoje; 
pažymi, kad tokioms investicijoms turėtų būti teikiamas ypatingas prioritetas, nes tai yra 
vienas iš būdų skatinti daugiarūšį vežimą uostuose; prašo Komisijos toliau plėtoti 
turimas finansines priemones, siekiant paskatinti šiuo tikslu investicijas ir toliau remti 
vykdomą įvairių švarių technologijų plėtrą skatinant mokslinius tyrimus;

41. primygtinai ragina Komisiją pripažinti didesnį uostų vaidmenį, neapsiribojant vien 
transporto funkcijomis, kai kalbama apie pastangas mažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, visų pirma jų galimybes prisidėti prie vėjo energijos galimybių 
sausumoje ir jūroje išnaudojimo;

42. pabrėžia, kad oro transportas ir su juo susiję infrastruktūros objektai, pvz., oro uostai, 
yra labai svarbūs norint užtikrinti ES susisiekimą su visu pasauliu ir jos viduje, įskaitant 
jos kaimo, retai apgyvendintus, periferinius, salų ir atokiausius regionus, užtikrinant 
daugiarūšį transportą, pvz., visų pirma pasitelkiant sąveiką su geležinkelių transportu, 
taip pat kuriant susijusių ES agentūrų sinergiją; mano, kad TEN-T yra svarbi priemonė 
siekiant paspartinti alternatyviųjų degalų naudojimą šiame sektoriuje, taip pat jo 
įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūros diegimą, suteikiant būtinus pajėgumus 
pagrindiniam ir visuotiniam tinklui priklausančiuose oro uostuose; mano, kad būtina 
skubiai toliau plėtoti iniciatyvą „Bendras Europos dangus II +“, kad būtų užtikrintas 
veiksmingesnis ir tvaresnis infrastruktūros junglumas; primena, kad COVID-19 krizė 
parodė oro transporto vertę ekonomikai, taip pat keleiviniam ir krovininiam 
susisiekimui, taigi ir poreikį užtikrinti jo atsparumą naujiems pavojams ir krizėms;

43. mano, kad turėtų būti skatinama TEN-T ir TEN-E sinergija ir papildomumas, kartu 



visapusiškai užtikrinant esamas ir būsimas TEN-T plėtros finansavimo galimybes ir 
finansavimo lygius; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad vamzdynai ne tik laikomi energetikos 
infrastruktūros dalimi, bet ir sudaro sąlygas pereiti prie tvaresnio transporto; pripažįsta 
vamzdynų, kaip pramonės grupių ir transporto mazgų sujungimo ir kaip prekių 
transporto priemonės, vaidmenį ir pabrėžia jų svarbą įgyvendinant tam tikras 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo technologijas;

44. pabrėžia, kad visos valstybės narės turi turėti išvystytą, pažangų, saugų ir tvarų TEN-T 
tinklą, kuris sudarytų palankesnes sąlygas judumui, junglumui ir teritoriniam 
prieinamumui visoje ES, ypač periferiniuose regionuose, salų ir atokiausiuose 
regionuose, siekiant skatinti ir propaguoti Europos ir tarptautinį turizmą; ragina 
Komisiją išnagrinėti galimą sinergiją su programa „EuroVélo“ ir jos 16 koridorių, visų 
pirma didinant finansinę paramą, kad Europoje būtų skatinamas vietos ir aplinką 
tausojantis dviračių turizmas;

Strateginė kryptis

45. pabrėžia, kad glaudžių transporto jungčių su trečiosiomis šalimis išlaikymas TEN-T 
tinkle ir tolesnė ES Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalių partnerių, 
Vakarų Balkanų ir Pietryčių Europos transporto bendrijos bei Rytų partnerystės šalių 
integracija ir geresnio susisiekimo su periferinėmis ES vietovėmis skatinimas yra 
strategiškai svarbūs ES; taip pat mano, kad, atsižvelgiant į strategines investicijas ir 
trečiųjų šalių įtakos šiame regione didėjimą, tikslinga išplėsti TEN-T transporto jungtis į 
šalis kandidates, pietines Viduržemio jūros regiono šalis ir Rytų partnerystės šalis bei 
Aziją, remiantis ES standartais ir abipusiškumo garantijomis; be to, pabrėžia strateginę 
Viduržemio jūros svarbą Sąjungai ir poreikį stiprinti pietinių Viduržemio jūros regiono 
šalių ir ES salų regionų infrastruktūrą;

46. mano, kad svarbu išlaikyti TEN-T jungtis su Jungtine Karalyste, visų pirma pripažįstant 
ją „kaimynine šalimi“, kaip apibrėžta TEN-T reglamento 3 straipsnio b punkte, kartu 
užtikrinant bendrai sutartų TEN-T infrastruktūros projektų įgyvendinimą ir užbaigimą ir 
užtikrinant, kad Jungtinė Karalystė dalyvautų finansuojant šią jungtį; ragina Komisiją 
ypatingą dėmesį skirti ES išorės sienoms ir stebėti Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES 
poveikį pasienio regionams; primena svarbų Jungtinės Karalystės ir vadinamojo 
sausumos tilto, kaip TEN-T tinklo dalies, vaidmenį ir pripažįsta neigiamą „Brexit’o“ 
poveikį Airijos ir žemyninės Europos, taip pat visos Airijos salos sujungiamumui, 
prieinamumui ir ekonominei sanglaudai; ragina Komisiją užtikrinti veiksmingą Airijos 
ir žemyninės Europos jungtį per pagrindinį ir visuotinį tinklą, ypatingą dėmesį skiriant 
jūrų maršrutams, nepriklausomai nuo to, kokie bus būsimi ES ir Jungtinės Karalystės 
santykiai;

47. pabrėžia, kad TEN-T, kartu su savo pagrindiniais transporto mazgais, atlieka strateginę 
funkciją Sąjungoje; primygtinai ragina Komisiją parengti strateginės infrastruktūros ir 
viso TEN-T apsaugos planus; ragina Komisiją užtikrinti, kad vykdant TEN-T projektų 
viešųjų pirkimų procedūras būtų visapusiškai taikomi ES strateginiai interesai, 
draudimas vykdyti kainų dempingą, visapusiškai laikomasi aukštų Europos darbo 
standartų ir abipusiškumo principo sudarant galimybes dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose;

48. pabrėžia, kad svarbu didinti transeuropinių transporto, energetikos ir telekomunikacijų 
tinklų bei jų atitinkamų koridorių sinergiją, kad būtų užtikrintas sklandus alternatyviųjų 
transporto degalų patekimas į rinką ir platinimas ir atsižvelgta į kintančius transporto 



sektoriaus ir jo naudotojų skaitmeninius poreikius;

49. pabrėžia, kad transporto infrastruktūros politika suteikia aiškią galimybę padidinti 
gynybos poreikių ir TEN-T sinergiją siekiant bendro tikslo gerinti karinį mobilumą 
visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į geografinę pusiausvyrą ir galimą naudą civilinei saugai; 
primygtinai reikalauja, kad transporto infrastruktūra transeuropinio tinklo atkarpose, 
kurios pripažintos tinkamomis dvejopam naudojimui, būtų pritaikytos griežtai laikantis 
dvejopo naudojimo principo, kad būtų atsižvelgta ir į civilinius, ir į gynybos poreikius; 
ragina Komisiją išlaikyti savo pradinį pasiūlymą dėl karinio mobilumo finansavimo 
pagal 2021–2027 m. DFP;

°

° °

50. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.


