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PASIŪLYMAI
Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi transporto srityje nuo dabar iki 2030 m. vien transeuropiniam transporto tinklui 
reikia daugiau kaip 700 mlrd. EUR investicijų, o laikantis Žaliojo kurso tikslų taip pat 
reikia papildomų investicijų siekiant visapusiškai diegti novatoriškas strategijas, 
intelektines transporto sistemas (ITS), mažataršio ir netaršaus judumo sprendimus, 
įkrovimo infrastruktūrą ir alternatyviuosius degalus visame tinkle ir su juo sujungtose 
zonose; kadangi ES transporto sistemos modernizavimas, be kita ko, apima dideles 
investicijas į esamos transporto infrastruktūros atnaujinimą ir modifikavimą;

B. kadangi transportas yra esminė ES vidaus rinkos dalis ir atlieka svarbų vaidmenį 
užtikrinant ES ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, ypač periferiniuose, kaimo, 
salų ir atokiausiuose regionuose, ir todėl ES turi investuoti į transporto pramonės 
konkurencingumą ir jos pajėgumą įgyvendinti perėjimą prie tvaraus judumo; 

C. kadangi transporto išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis sudaro 27 
proc. viso ES išmetamo kiekio ir tai yra vienintelis sektorius, kur jų kiekis vis dar auga, 
transporto sektorius turi prisidėti prie ES išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslų 
įvykdymo iki 2050 m. technologiškai neutraliu būdu siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, kartu užtikrinant, kad transportas išliktų įperkamas ir konkurencingas; kadangi 
galima paspartinti transporto sektoriaus – tiek infrastruktūros, tiek ir automobilių parko – 
išmetamą teršalų kiekį kuriant ir stiprinant sąveiką su kitais sektoriais, pvz., 
skaitmeniniais ar energetikos sektoriais;

D. kadangi moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbūs transporto sektoriaus 
konkurencingumo ir tvarumo veiksniai, o investicijos pagal Europos žaliojo kurso 
investicijų planą įgyvendinamos vykdant sektorių politiką, nes nėra tam skirtos biudžeto 
eilutės;

E. kadangi platesniame transporto sektoriuje dirba dešimtadalis europiečių ir investuojant į 
transporto infrastruktūrą bus sukurta naujų darbo vietų, nes apskaičiuota, kad kiekvienas 
milijardas eurų, investuotas į TEN-T pagrindinį tinklą, sukurs iki 20 000 naujų darbo 
vietų, todėl transportas turi būti pajėgus prisitaikyti prie naujų socialinių ir ekonominių ir 
technologinių pokyčių, o tam reikia didelių investicijų į naujus judumo modelius, 
skaitmeninimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, alternatyvius energijos šaltinius ir 
energijos vartojimo efektyvumą; 

F. kadangi COVID-19 pandemija sukėlė precedento neturinčią ekonomikos krizę visoje 
Sąjungoje, ypač transporto ir turizmo sektoriuje, ir parodė, kad transporto ir logistikos 
sektorius bei jo darbuotojai yra Europos ekonomikos stuburas, nes nepertraukiamas 
krovinių vežimas buvo itin svarbus tiekimo grandinių veikimui;

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi ir kurių turi būti imtasi transporto sektoriuje siekiant iki 
2050 m. sumažinti savitąjį išmetamų teršalų kiekį ir užtikrinti teisingą perėjimą prie 
neutralaus poveikio klimatui; todėl pabrėžia, kad reikia didinti finansinę paramą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su mažataršio ir netaršaus judumo 
sprendimais, ypač susijusiais su pažangiomis technologijomis ir išmaniuoju judumu 
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visose transporto rūšyse, įskaitant alternatyviuosius degalus, mažataršių transporto 
priemonių technologijas ir tvarius infrastruktūros projektus;

2. pabrėžia, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra pagrindinė priemonė, 
padedanti užbaigti TEN-T tinklą ir prisidėti prie ES ir jos valstybių narių klimato srities 
tikslų laikantis Žaliojo kurso kurso, nes iki 80 proc. jos transporto biudžeto skiriama su 
klimatu susijusių tikslų įvykdymui, skatinant tvarios infrastruktūros projektus, 
daugiarūšiškumą, krovinių vežimą geležinkeliais, novatoriškas ir skaitmenines priemones, 
pvz., telematikos priemonių sistemas ir alternatyviųjų degalų naudojimą; pabrėžia poreikį 
didinti EITP finansavimą ir įspėja, kad finansuojant Tvarios Europos investicijų planą 
(SEIP) lėšos neturi būti perskirstomos tokiu būdų, kuris neigiamai paveiktų EITP;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad transporto projektams reikia didelio masto investicijų ir kad 
todėl, siekiant pritraukti investuotojus, būtinas teisinis tikrumas, stabilūs ir nuspėjami 
tikslai ir informacijos prieinamumas; pabrėžia, kaip dėl transporto projektams įgyvendinti 
reikalingų gausėjančių administracinių procedūrų skaičius ir sudėtingumo didėja išlaidos 
ir yra vėluojama, o tai kenkia visam ES transporto tinklui; pabrėžia, kad iki šiol 
padarytoms investicijoms neturi kilti pavojus keičiant finansavimo sąlygas ir tikisi, kad 
įgyvendinant SEIP bus sukurta realistiška, teisinga ir perspektyvi paramos investicijoms 
sistema; todėl primygtinai ragina Komisiją suteikti aiškumo investuotojams nurodant per 
visą DFP laikotarpį kiekvienai Tvarios Europos investicijų plano priemonei skiriamus 
išteklius, o siūlant deleguotuosius aktus paaiškinti ES masto tvarumo taksonomiją; be to, 
pripažįsta, kad investicijos į pereinamojo laikotarpio degalų rūšis, kurios nedaro didelės 
žalos aplinkai, padeda siekti neutralizuoto poveikio klimatui judumo tikslo visuose ES 
regionuose;

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti pakankamas investicijas į tvarią transporto infrastruktūrą, 
labai svarbu, kad visos atitinkamos ES finansavimo galimybės (EITP, „InvestEU“, 
„Europos horizontas‘, Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir t. t.), Europos 
investicijų banko (EIB) paskolos bei kitos finansinės priemonės būtų pritaikyti 
konkretiems transporto sektoriaus poreikiams, kuriais skatinamas tvarus perėjimas, o 
valstybės narės įsipareigotų skirti tinkamą finansavimą; pabrėžia, kad susijusių Sąjungos 
programų sinergija tokiose srityse, kaip transportas, energetika ir skaitmeninimas, galėtų 
būti svarbūs paspartinant pažangą išmaniojo ir tvaraus judumo vystymo srityje ES 
lygmeniu; be to, pabrėžia, kad transporto ir logistikos sektorių daugiausia sudaro labai 
mažos įmonės ir MVĮ, todėl ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti šių rūšių įmonėms, 
pvz., suteikiant geresnes galimybes gauti finansavimą; 

5. ragina ES ir valstybes nares kuo labiau naudotis turimomis priemonėmis, siekiant 
užtikrinti, kad transporto sektorius prisidėtų prie priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo; atsižvelgdamas į tai, ragina atlikti visų būsimų politikos krypčių ir priemonių 
(pvz., nuosavų išteklių, apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) išplėtimo, 
išorės sąnaudų), kurios daro poveikį transporto sektoriui, poveikio vertinimą; be to, yra 
tvirtai įsitikinęs, kad valstybės narės turėtų skirti su transportu susijusias pajamas iš 
mokesčių ar rinkliavų ir ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos investicijų į 
atitinkamų transporto rūšių tvarumo skatinimą, kad būtų pasiekti ekonominio efektyvumo 
ir susisiekimo tikslai; 

6. mano, kad norint pereiti prie neutralaus poveikio klimatui transporto ir logistikos sektorių 
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reikia priimti lanksčias valstybės pagalbos taisykles, kuriomis nebūtų neproporcingai 
iškreipiamos vienodos sąlygos Europoje; primygtinai ragina Komisiją suteikti aiškumo 
dėl valstybės pagalbos tausaus transporto projektams; be to, mano, kad taip pat reikia 
persvarstyti oro uostams taikomas valstybės pagalbos taisykles, kad būtų sumažintas kelių 
atkarpų skrydžių skaičius tarp Europos oro uostų ir taip būtų smarkiai sumažintas 
išmetamųjų teršalų kiekis ir kelionės laikas, kartu didinant efektyvumą;

7. ragina Komisiją skatinti naudotis programa „InvestEU“ siekiant toliau plėtoti tvarų 
turizmą ir transportą, įskaitant visų rūšių transportą ir infrastruktūrą; palankiai vertina 
neseniai pagal naujos kartos ES priemonę pasiūlytą programos „InvestEU“ biudžeto 
padidinimą; mano, kad tokiomis pažangiomis investicijomis turėtų būti skatinama 
Europos pramonės lyderystė strateginiuose sektoriuose ir svarbiose vertės grandinėse, 
pvz., transporto ir logistikos, įskaitant aviacijos pramonę, taip pat kuriant telematikos 
priemonių sistemas;

8. ragina transporto sektoriui skirtas programos „Europos horizontas“ lėšas skirti 
moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (MTTP), visų pirma alternatyviųjų degalų 
sprendimams, elektromobilių baterijoms ir komponentams, alternatyviosioms riedmenų 
technologijoms; be to, ragina pagal programą „Europos horizontas“ skirti tinkamą 
finansavimą transporto srities Europos partnerystėms, pvz., „Švarus dangus“, Bendro 
Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programai (SESAR), „Shift2Rail“ 
ir kuro elementams ir vandeniliui (KEV);

9. ragina Komisiją į Teisingos pertvarkos mechanizmą įtraukti tinkamas priemones, 
kuriomis būtų galima remti pramonės sektorių, kurių galutiniai produktai neatitinka 
Sąjungos anglies dioksido poveikio neutralumo tikslo, pertvarką;

10. pabrėžia, kad inovacijos ir skaitmeninimas atlieka svarbų vaidmenį mažinant transporto 
sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro, atsižvelgiant į Europos žaliojo kurso 
užmojus; ragina investuoti į skaitmeninimą, visų pirma kuriant ir diegiant intelektines 
transporto sistemas, laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemas (VIMIS), upių 
informacijos paslaugas ir Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą (ERTMS); 

11. mano, kad tvarus visų transporto rūšių judumas ir naujausia daugiarūšio transporto 
infrastruktūra, įskaitant transeuropinį transporto tinklą (TEN-T) ir jo tolesnę plėtrą, itin 
svarbūs norint pasiekti neutralaus poveikio klimatui ekonomiką; pabrėžia, kad siekiant 
padidinti ES geležinkelių ir jūrų krovininio transporto procentinę dalį, kaip numatyta 
Europos žaliajame kurse, reikalingas konkretus ES investicijų planas ir konkrečios ES 
lygmens priemonės; atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina Komisiją paspartinti ir teikti 
pirmenybę investicijoms į infrastruktūros projektus, kurie vykdomi siekiant pašalinti 
kliūtis, sukurti trūkstamas jungtis, plėtoti švarų vandenilį ir jį diegti bei diegti inovacijas 
greitųjų geležinkelių transporto ir vidaus vandenų laivybos srityje, kartu integruojant 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos priemones;

12. pripažįsta, kad reikia gerokai pagerinti Europos vidaus vandenų kelių tinkamumą laivybai; 
ragina sukurti atskirą finansavimo eilutę skirtingose finansavimo priemonėse, pvz., pagal 
Europos infrastruktūros tinklų priemonę, Sanglaudos fondą, arba dalyvaujant EIB;

13. ragina paremti pradinę Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) strategiją ir parengti aiškią 
strategiją, įskaitant ES jūrų sektoriuje išmetamo teršalų kiekio mažinimo lyginamuosius 
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standartus; 

14. ypač primena bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ ir bendros įmonės SESAR vaidmenį 
užtikrinant tikrai spartesnį žaliųjų technologijų diegimą, siekiant padidinti saugumą ir 
sumažinti išmetamą CO2 ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bei orlaivių 
skleidžiamo triukšmo lygius; ragina Komisiją parengti ir remti ES investicijų aviacijos ir 
aeronautikos srityse veiksmų gaires, kuriomis būtų skatinamos inovacijos į tvarią aviaciją, 
įskaitant mokslinius tyrimus alternatyviųjų degalų srityje, taip pat galimas priemones, 
kuriomis būtų skatinamas senesnių orlaivių pakeitimas naujesniais, siekiant išsaugoti 
konkurencingumą ir išlaikyti Europos pirmavimą;

15. atkreipia dėmesį į svarbų Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (EGA) ir bendrosios 
įmonės „Shift2Rail“ vaidmenį siekiant ilgalaikio perėjimo nuo kelių transporto prie 
geležinkelių, kaip numatyta Europos žaliajame kurse; pabrėžia, kad bendroji įmonė 
„Shift2Rail“ atlieka svarbų vaidmenį šalinant technines kliūtis ir didinant sąveikumą, 
galiausiai siekiant, kad geležinkelių transportas taptų pigesnis, efektyvesnis ir 
patrauklesnis, bei prisidedant prie nelaimingų atsitikimų skaičiaus ir išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo; atkreipia dėmesį, kad svarbu didinti ES investicijas į EGA ir bendrąją įmonę 
„Shift2RailJoint“, kad būtų pasiekta pažanga kuriant bendrą Europos geležinkelių erdvę; 

16. mano, kad reikia ES lėšų siekiant užtikrinti, kad automobilių pramonė būtų pertvarkyta 
taip, kad būtų neutralizuotas jos poveikis klimatui; atsižvelgdamas į tai, ragina parengti 
automobilių pramonės išmetamųjų teršalų mažinimo veiksmų planą, grindžiamą MTTP ir 
technologiniais pajėgumais, į kurį būtų įtraukta speciali Europos transporto priemonių 
perdirbimo programa, ES finansavimas, skirtas netaršių transporto priemonių diegimui 
skatinti, tvarių alternatyviųjų degalų gamybos didinimas ir įkrovimo punktų diegimas, taip 
pat investicijos į novatoriškus ir pažangius kelių eismo saugumo sprendimus, kad būtų 
pasiektas ES  strateginis tikslas – visiškai saugaus eismo vizija (angl. „Vision Zero“); 
mano, kad infrastruktūros pritaikymas prie naujų judumo modelių ir transporto priemonių 
tipų taip pat turėtų būti prioritetas, todėl ragina parengti kelių infrastruktūros veiksmų 
planą, kuris būtų suderintas su automobilių pramonės išmetamųjų teršalų mažinimo 
veiksmų planu;

17. mano, kad viešasis transportas yra labai svarbus norint pasiekti tvaraus judumo mieste; 
pabrėžia, kad reikia didinti paramą vietos ir regiono lygmens visuomeninio transporto 
tinklams ir automobilių parkams, nes tai būtų veiksminga priemonė pereinant prie 
mažataršio judumo, kartu skatinant perėjimą prie kitų transporto rūšių, visų pirma 
metropoliniuose centruose, ir gerinti susisiekimą kaimo vietovėse, siekiant skatinti 
teritorinę sanglaudą; mano, kad norint paskatinti judumo mieste pertvarką labai svarbu 
glaudžiau susieti miesto transporto finansavimą su tvaraus judumo mieste planais (angl. 
SUMPS); ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad būtų parengti 
tvarūs judumo mieste planai ir politika, įskaitant paramą efektyvioms viešojo transporto 
sistemoms ir aktyviems judumo sprendimams, pvz., vaikščiojimui ir važiavimui dviračiu, 
ir skirtingų transporto priemonių rūšių prieinamumo ir daugiarūšiškumo skatinimui;

18. atkreipia dėmesį į COVID-19 pandemijos padarinius transporto sektoriui, ypač 
kolektyviniam keleiviniam transportui; ragina valstybes nares transporto pramonę, kaip 
prioritetinę sritį, įtraukti į savo nacionalinius ekonomikos gaivinimo planus, kad būtų 
užtikrinta, kad jai būtų galima dideliu mastu naudotis pagal įvairias Europos gaivinimo 
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plane nustatytas iniciatyvas skirtais ištekliais; be to, prašo Komisijos bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti kolektyvinio keleivinio transporto finansavimo 
sprendimus ir nustatyti pažangias investicijų iniciatyvas, skirtas tvariam ir atspariam 
sektoriaus atgaivinimui;

19. mano, kad ES ekonomikos gaivinimo planu turėtų būti remiamas turizmo sektoriaus 
atsigavimo ir tvarios pertvarkos finansavimas; ragina valstybes nares į savo nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo planus kaip prioritetą įtraukti turizmo ir kelionių sektorių, ypatingą 
dėmesį skiriant MVĮ; prašo Komisijos parengti „ES tvaraus ir atsparaus turizmo veiksmų 
gaires“, siekiant padidinti investicijas į novatoriškas ir skaitmeninimo priemones, pvz., 
žiedinės ekonomikos iniciatyvas turizmo sektoriuje; primygtinai ragina parengti ES 
turizmo politiką, taip pat sukurti ir teikti konkrečią biudžeto dotaciją tvariam turizmui, 
kaip aiškiai nurodyta Parlamento pozicijoje dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos;

20. pabrėžia, jog svarbu, kad kartu su Žaliuoju kursu būtų vykdoma teisinga, įtrauki ir 
nediskriminacinė pertvarka, siekiant užtikrinti, kad transporto sektoriaus įmonės, MVĮ ir 
darbuotojai galėtų prisitaikyti, ir remti labiausiai paveiktus regionus (įskaitant atokiausius 
regionus) ir bendruomenes, siekiant išlaikyti teritorinę ir socialinę sanglaudą ir užtikrinti, 
kad joks regionas nebūtų paliktas nuošalyje; ragina Komisiją atsižvelgti į galimai prarastas 
darbo vietas pertvarkant transporto ir turizmo sektorius, apsvarstant galimybę remti 
investicijas, susijusias su tvaria ir socialine įtrauktimi, pvz., kuriomis siekiama skatinti 
darbuotojų mokymą ir perkvalifikavimą pagal naują strateginės Europos investicijų 
politikos liniją programos „InvestEU“ sudėtyje. 
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