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PASIŪLYMAI 

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi paramą telkiant pagal temas, siekiant didinti Europos struktūrinių ir investicijų 

fondų (ESI fondų) veiksmingumą ir remti regionų pastangas įgyvendinant strategiją 

„Europa 2020“, didžiausias dėmesys buvo tikslingai skiriamas investicijoms pagal 

7 teminį tikslą, susijusį su transporto infrastruktūros kokybės gerinimu, įskaitant 

veiksmingą esamos infrastruktūros naudojimą; 

B. kadangi sanglaudos politika turi būti stiprinama, kad būtų užkirstas kelias skirtumų tarp 

valstybių narių didėjimui – taip pat ir didinant Europos Sąjungos biudžetą; 

C. kadangi Sanglaudos fondo ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) parama teikiama 

tiek TEN-T tinklui, tiek už TEN-T tinklo ribų esančiai regioninio ir vietos transporto 

infrastruktūrai vystyti, visų pirma mažiau išsivysčiusiose valstybėse narėse ir 

regionuose, kur vis dar būtina įdėti nemažai pastangų, kad būtų užbaigtos trūkstamos 

jungtys, pašalinti trukdžiai ir modernizuoti riedmenys; 

D. kadangi transporto sektorius ir šio sektoriaus infrastruktūra yra svarbiausi ir esminiai bet 

kurios šalies vystymosi ir valstybių narių gyventojų gerovės veiksniai – dėl to 

transporto sektorius lieka pagrindine investicijų sritimi, kuri padeda siekti didesnio 

augimo, konkurencingumo ir vystymosi stiprinant kiekvieno ES regiono ekonominį 

potencialą, taip skatinant ekonominę ir socialinę sanglaudą, remiant vidaus rinką ir 

kartu puoselėjant sanglaudą, integraciją ir socialinę bei ekonominę įtrauktį, kovojant su 

pusiausvyros tarp regionų nebuvimu, palengvinant prieigą prie paslaugų ir mokymų 

atokiausiuose regionuose, kuriuose šiuo metu rizikuojama netekti gyventojų, bei 

stiprinant įmonių kūrimo ir vystymo tinklus; 

E. kadangi nuo pagrindinio tinklo koridorių vystymo neatskiriami tokie komponentai, kaip 

alternatyviųjų degalų infrastruktūra (įkrovimo įranga) bei intelektinės ir inovatyvios 

transporto sistemos, ir kadangi jis atlieka esminį vaidmenį sudarant sąlygas visos 

transporto sistemos priklausomybei nuo iškastinio kuro mažinti; 

F. kadangi 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui pagal Europos infrastruktūros tinklų 

priemonę (EITP) paskirta maždaug 24 mlrd. EUR, visų pirma geležinkelių projektams; 

G. kadangi bendras EITP biudžetas transportui 2014–2020 m. laikotarpiu siekia 

24,05 mlrd. EUR, o 11,305 mlrd. EUR iš jų skirta būtent projektams, vykdomiems 

valstybių narių, kurios atitinka Sanglaudos fondo reikalavimus, teritorijoje; 

H. kadangi tvarus investavimas atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį ne tik sprendžiant 

pajėgumų trūkumo ir blogėjančios infrastruktūros problemas, bet ir užtikrinant ilgalaikę 

priežiūrą; 

I. kadangi bendras iššūkis, su kuriuo susiduria valstybės narės, yra transporto 

infrastruktūros finansavimas esant labai ribotam biudžetui, taip pat tinklo, kuris geriau 

integruotų ir sujungtų įvairių rūšių transportą, kūrimas bei veiksmingų transporto 
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paslaugų ir keleivių saugumo užtikrinimas; 

J. kadangi didžiąją transportui skiriamų ES lėšų dalį Komisijoje administruoja ne 

Mobilumo ir transporto, o kiti generaliniai direktoratai, ir ši padėtis nėra palanki norint, 

kad TEN-T būtų baigtas kurti vadovaujantis suderintu požiūriu; 

1. pažymi, kad pažanga, padaryta siekiant užbaigti strategines pagrindinių ir visapusiškų 

TEN-T tinklų dalis įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo veiklos pagrindu 

suplanuotus projektus, tebėra ribota ir kad atrenkama labai nedaug projektų; 

apgailestauja, kad įgyvendinimas einamuoju programavimo laikotarpiu vėluoja, o tai 

labai neigiamai paveikė geležinkelių transporto investicijas; todėl kviečia Komisiją 

ištirti, kaip galėtų būti įveikti dabartiniai įgyvendinimo apribojimai, ir ragina ją pasiūlyti 

būdų, kaip galėtų būti atrenkama daugiau projektų; 

2. primena, kad pagal reglamentus ir partnerystės susitarimus, sudarytus su Komisija, 

valstybės narės buvo įpareigotos iki 2016 m. pabaigos pateikti savo transporto 

strategijas iki 2030 m.; todėl ragina Komisiją pateikti Parlamentui pasiūlymų, įtrauktų į 

nacionalines strategijas, nacionalines veiksmų programas ir susijusių su TEN-T, 

vertinimą bei parengti ir paskelbti neoficialią transporto strategiją, pagristą 

nacionalinėmis strategijomis, kurias valstybės narės parengė pagal partnerystės 

susitarimus; ragina Komisiją taip pat parengti, paskelbti ir nuolat atnaujinti TEN-T 

žemėlapį, kuris apimtų transporto projektus, įgyvendinamus arba pasiūlytus pagal 

valstybių narių veiksmų programas tiek 2007–2013 m., tiek 2014–2020 m. finansavimo 

laikotarpiais; ragina Europos Audito Rūmus rengti specialiąsias projektų įgyvendinimo 

visose valstybėse narėse ataskaitas, kurios apimtų informaciją apie projektų rengimo 

laikotarpius, pirkimo procedūras, galimybių studijų ir inžinerijos darbų kainą, statybų 

sąnaudas ir ekonominį veiksmingumą; be to, ragina Komisiją atsižvelgti į Europos 

Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas ir įvertinti galimybę dalytis geriausia praktika, 

siekiant suderinti procedūras ir nustatyti standartines sąnaudas, kad ES pinigus būtų 

galima leisti geriau;  

3. ragina Komisiją peržiūrėti savo vidaus administracines taisykles, kad priimant 

sprendimus dėl projektų ir procedūrų, susijusių su transportu, labiau dalyvautų 

Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas; taip pat ragina Komisiją įvertinti 

galimybę gerinti ir stiprinti atsakingųjų generalinių direktoratų dalyvavimą su transportu 

susijusiose veiksmų programose, siekiant geriau įgyvendinti TEN-T reglamentą; 

4. ragina Komisiją pasinaudoti minėtojo vertinimo išvadomis rengiant transporto politikos 

reglamentus po 2020 m.; 

5. pabrėžia, kad siekiant pagrindinių ES bendros transporto politikos tikslų, susijusių su 

taršos mažinimu, perėjimu prie geležinkelių ir tvariu vidaus vandenų kelių transportu, 

iki šiol atsilieka ne viena valstybė narė – ypač lyginant Vidurio ir Rytų Europos 

valstybes nares su Vakarų Europos valstybėmis narėmis; pažymi, kad konkretūs jų 

poreikiai ne visada dera su ES investicijų prioritetais, ir todėl ragina Komisiją užtikrinti 

reikiamą paramą ir pagalbą finansuojant transporto projektus ERPF ir Sanglaudos fondo 

lėšomis bei remti vidutinės trukmės ir ilgalaikes investicijų programas; taip pat 

rekomenduoja, kad Komisijai teiktų techninę pagalbą šalims, kurios atsilieka siekdamos 

pagrindinių ES tikslų transporto sektoriuje; 
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6. ragina toliau subalansuotai remti pagrindinius ir visapusiškus TEN-T tinklus bei 

horizontaliuosius prioritetus, taip pat kviečia Komisiją ir valstybes nares visapusiškai 

pasinaudoti ERPF ir Sanglaudos fondo potencialu Europos tarpvalstybiniams 

infrastruktūros projektams įgyvendinti, siekiant baigti kurti pagrindinį ir visapusišką 

transeuropinį transporto tinklą, užtikrinti esamos infrastruktūros priežiūrą, atnaujinimą 

ir remontą bei geresnį nacionalinių transporto tinklų integravimą į tarpvalstybines 

jungtis sujungiamumo, įvairiarūšiškumo ir sąveikumo požiūriais; atsižvelgdamas į tai 

pabrėžia, kad, įgyvendinant transporto ir sanglaudos politiką po 2020 m., būtina 

parengti tinkamus biudžeto paketus ir aiškios struktūros finansavimo programas, 

ypatingą dėmesį skiriant trūkstamoms regioninėms tarpvalstybinėms jungtims, kurios 

buvo išardytos ir apleistos; 

7. pritaria tam, kad būtų plačiau taikomas derinimo metodas; tačiau ragina iš esmės 

padidinti geriausios praktikos mainų, techninės pagalbos ir parengiamųjų priemonių 

valstybėms narėms mastą, siekiant skleisti informaciją apie finansines priemones; taip 

pat primena, kad finansinės priemonės ne visuomet tinkamos geležinkelių, vidaus 

vandenų kelių ar tarpvalstybiniams projektams finansuoti ir kad mažesnės šalys 

susiduria su sunkumais įgyvendindamos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia, jog būtina katalizuoti viešąjį ir privatųjį finansavimą, kad 

pagrindinis TEN-T būtų užbaigtas iki 2030 m.; taip pat pabrėžia, kad, skirstant ES lėšas, 

būtina išsaugoti stiprų dotacijų komponentą, nes dotacijos tebėra esminė priemonė 

pritraukiant privatųjį finansavimą ir mažinant atotrūkį tarp valstybių narių, taip pat 

užtikrinant teisingą viešųjų ir privačių investuotojų pusiausvyrą dalijantis pelną ir 

nuostolius; rekomenduoja Komisijai įvardyti tinkamas finansines priemones 

sujungiamumui visoje ES užtikrinti, kurios būtų derinamos su veiksmingesnėmis ir 

saugesnėmis transporto paslaugomis; tačiau pabrėžia, kad naujos ES finansavimo 

priemonės arba nauji ES fondai negali būti kuriami pakenkiant transporto politikos 

finansavimui ar kuriems nors transportui skirtiems finansiniams paketams; 

8. atsižvelgdamas į būsimus iššūkius, su kuriais pasaulinėje rinkoje gali susidurti ES 

transporto politika, visų pirma susijusius su naujosiomis technologijomis, intelektinėmis 

transporto sistemomis ir didėjančia konkurencija rinkoje, pabrėžia, kad ES transporto 

investicijų projektams būtina išsaugoti bent tokio pat dydžio finansavimą; 

9. ragina sanglaudos politikos lėšas skirti įvairiarūšės infrastruktūros vystymui, įskaitant 

paramą daugiarūšio transporto terminalams projektuoti ir mišriajam vežimui skirtoms 

intelektinėms transporto sistemoms kurti; 

10. kviečia Komisiją ir valstybes nares kitu programavimo laikotarpiu toliau bendrai 

finansuoti projektus vadovaujantis principu „panaudok, kitaip prarasi“; 

11. ragina valstybes nares ir regionus taikant mokesčius už jų kelių tinklus vadovautis 

principais „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“, kad būtų skatinama žalioji logistika ir 

generuojamos pajamos, kuriomis būtų kompensuojamos įvairių susijusių viešųjų 

biudžetų lėšos; 

12. pritaria, kad pakankamai išteklių turėtų būti skiriama moksliniams tyrimams, 

programoms ir projektams, kuriais skatinamas kelių eismo saugumas Europoje, kaip 

numatyta Valetos deklaracijoje dėl kelių eismo saugumo; 
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13. ragina Komisiją, valstybes nares ir regionus didinti savo paramą dviračių 

infrastruktūrai, pvz., tolesniam tinklo „EuroVelo“ plėtojimui, derinant jį su Europos 

geležinkelių jungtimis; 

14. pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad ištekliai būtų skiriami siekiant paremti tvarų judumą 

mieste, intelektinių transporto sistemų vystymą, dviratininkams ir pėstiesiems skirtus 

projektus bei geresnį transporto prieinamumą neįgaliesiems. 
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