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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

 
A. kadangi Sąjungos transporto sektorius yra labai svarbus Sąjungos ekonominiam, 

socialiniam ir aplinkos vystymuisi bei jos tvarumui ir siekiant užtikrinti visų 
Sąjungos regionų teritorinį prieinamumą ir susisiekimą, ypatingą dėmesį skiriant 
periferiniams, kaimo, salų ir atokiausiems regionams;

B. kadangi transportas bus labai svarbus siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį 
klimatui ir bet koks reikšmingas transporto sektoriaus indėlis siekiant šio tikslo 
pareikalaus milžiniškų viešojo ir privačiojo sektorių finansinių investicijų į 
konkrečius sektorius ES ir nacionaliniu lygmenimis, kad būtų paspartintas perėjimas 
prie tvaraus, saugaus, pažangaus, sąveikiojo ir daugiarūšio judumo;

C. kadangi transporto ir turizmo sektoriai yra vieni iš labiausiai nukentėjusių nuo 
pastarojo meto COVID-19 krizės; kadangi paaiškėjo, kad transportas yra gyvybiškai 
svarbus siekiant Sąjungos gyventojams krizės metu tiekti visas būtinas prekes, 
įskaitant medicininę ir sanitarinę įrangą; kadangi transporto ir turizmo sektorių 
atsigavimas yra labai svarbus geram ES vidaus rinkos veikimui, taip pat junglumui 
ir konkurencingumui ES, be kita ko, atokiose ir retai apgyvendintose vietovėse;

D. kadangi apskaičiuota, kad 2020 m. transporto sektorius patirs vieną didžiausių 
realiosios bendrosios pridėtinės vertės nuostolių (apie 20 proc.), ypač nukentės kai 
kurios transporto rūšys, pvz., aviacija pagal apskaičiavimus praras apie 60 proc. 
keleivių per visus 2020 m.; kadangi apskaičiuota, kad 2020 m. turizmo ekosistema 
patirs didžiausius nuosavo kapitalo nuostolius (apie 171 mlrd. EUR, t. y. 26,4 proc. 
visų ekosistemų nuostolių), tai sudaro 22 proc. investicijų poreikių;

E. kadangi labai svarbu užtikrinti, kad ES piliečiai nenukentėtų dėl padidėjusių 
transporto išlaidų, susijusių su COVID-19 krize;

1. šiek tiek sunerimęs atkreipia dėmesį į tai, kad įsipareigojimų asignavimas priemonei 
„Next Generation EU“, kaip asignuotosios 2021 m. biudžeto pajamos, sudaro 211 
mlrd. EUR; tai sudaro 126 proc. įprastų Sąjungos biudžeto įsipareigojimų 
asignavimų, kuriems netaikoma tokio paties lygio parlamentinė kontrolė; 

2. labai apgailestauja dėl labai reikšmingo priemonės „Next Generation EU“ įnašo į 
programą „InvestEU“ sumažinimo nuo 30,3 mlrd. EUR iki 5,6 mlrd. EUR kitoje 
DFP, kaip ketinama liepos mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime; todėl Tarybos 
pasiūlymas padidinti 2021 m. metinį programos „InvestEU“ biudžetą 551 mln. EUR 
šioje biudžeto eilutėje toli gražu nekompensuoja didelio numatomo priemonės 
„Next Generation EU“ 9,645 mlrd. EUR įnašo į programą „InvestEU“ sumažinimo 
2021 m., todėl yra akivaizdžiai nepakankamas; primygtinai ragina į programą 
„InvestEU“ įtraukti naują strateginę Europos investicijų politikos liniją, kuri apima 
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pagrindines investavimo galimybes, skirtas tvariai ir saugiai transporto 
infrastruktūrai, judumo sprendimams ir įrangai, taip pat inovacinių technologijų 
diegimui, prisidedant prie didesnės ekonominės, teritorinės ir socialinės sanglaudos 
ir kuo labiau didinant ES finansinės paramos poveikį ir pridėtinę vertę; pakartoja, 
kad programa „InvestEU“ turėtų būti labai svarbi remiant operacijas, kuriomis 
skatinamas novatoriškas, skaitmeninis ir tvarus turizmas;

3. [02 03 01] pakartoja itin svarbų Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 
vaidmenį skatinant didelio našumo transeuropinio tinklo (TEN-T), kuris būtų 
tvarus, saugus, daugiarūšis, sąveikus ir susietas transporto, energetikos ir 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros jungtimis, plėtrą, taip pat siekiant žaliojo 
kurso tikslų, skatinant pažangų ir tvarų judumą, įskaitant krovininio geležinkelių ir 
vidaus vandenų transporto apimties didinimą; mano, kad nepriimtina drastiškai 
sumažinti EITP energetikos ir skaitmeninėms sritims skirtus įsipareigojimus ir 
bendrą EITP biudžetą, palyginti su pradiniu Europos Parlamento pasiūlymu; 

mano, kad ypač nepriimtina tai, jog po liepos mėn. Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo 2021–2027 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 
transporto sektoriuje įsipareigojimų asignavimai dabar bus mažesni nei 2014–2020 
m. DFP, ir kad Tarybos pozicijoje numatyta sumažinti asignavimus 227,3 mln. 
EUR, palyginti su 2021 m. biudžeto projektu, o to biudžeto visiškai nepakaktų 
atsižvelgiant į sektoriaus poreikius; todėl prašo EITP biudžetą suderinti su Europos 
Parlamento pozicija dėl DFP1; primena, kad planuojant trumpalaikes, vidutinės 
trukmės ir ilgalaikes EITP išlaidas turėtų būti laikomasi į rezultatus orientuoto 
požiūrio ir siekiama ES pridėtinės vertės, be kita ko, užtikrinant tokių sektorių, kaip 
transportas, energetika, turizmas ir skaitmeninimas, sąveiką;

4. [02 03 01] labai apgailestauja dėl Tarybos išvadų, dėl kurių valstybės narės 
susitarė 2020 m. liepos 21 d., iš anksto skiriant 1 384 mln. EUR iš bendrojo EITP 
paketo trūkstamų pagrindinių tarpvalstybinių geležinkelio jungčių tarp sanglaudos 
šalių užbaigimui; primena, kad EITP finansavimas grindžiamas 27 ES valstybių 
narių projektų konkurencingumu ir nėra skirtas tik sanglaudos šalims, todėl 
neįmanoma iš anksto skirti lėšų konkrečiam riboto skaičiaus valstybių narių 
projektui; ragina Parlamentą patvirtinti savo poziciją dėl visos EITP sumos 
skyrimo 27 ES valstybėms narėms;

5. [02 10 01] atkreipia dėmesį į tai, kad šiek tiek padidintas Europos Sąjungos aviacijos 
saugos agentūros (EASA) 2021 m. biudžetas, tačiau apgailestauja, kad Tarybos 
pozicijoje numatytos lėšos yra mažesnės nei pasiūlyme dėl biudžeto projekto; 
pakartoja, kad EASA priskiriama Europos strateginių investicijų agentūrai, kuriai 
2018 m. buvo patikėtos svarbios naujos pagrindinės užduotys; primena, kad 
Europos aviacijos saugos agentūra (EASA), (ECDC), pasiekė gerų rezultatų ir 
investavo išteklių pagal žaliąjį kursą (pvz., EASA ekologinio ženklo programa) ir, 
glaudžiai bendradarbiaudama su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, 2020 
m. vykdė sanitarinį krizių valdymą pagal su Aviacijos sveikatos protokolą, kad būtų 
galima atkurti saugų orlaivių naudojimą skrydžiams ES ir visame pasaulyje; 

1 17,746 mlrd. EUR 2021–2027 m. 2018 m. kainomis (vidutiniškai 2,542 mlrd. EUR per metus).
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primena EASA pastangas, visų pirma jos veiklą, susijusią su ekologišku ES 
aviacijos pramonės atsigavimu, įskaitant aviakompanijų laivynų atnaujinimą 
orlaiviais, kuriems taikomi griežčiausi aplinkosaugos sertifikavimo reikalavimai; 
taip pat primena oro transporto ir jo infrastruktūros (pvz., oro uostų) svarbą 
užtikrinant sąveiką su kitomis transporto priemonėmis, visų pirma su geležinkeliais, 
ir jo pridėtinę vertę susisiekimo požiūriu, taip pat su tolimojo susisiekimo jungtimis 
ir paslaugomis į periferinius regionus, teritorijas ir salas; todėl prašo 16,45 proc. 
padidinti agentūros 2021 m. biudžetą, palyginti su 2020 m., ir kad vėlesni 
padidinimai būtų patvirtinti kitoje DFP, kad būtų galima sustiprinti EASA, siekiant, 
be kita ko, palaipsniui daryti pažangą įgyvendinant Bendro Europos dangaus 
iniciatyvą;

6. [02 10 02] su pasitenkinimu pažymi, kad ženkliai padidėjo Europos jūrų saugumo 
agentūros (EMSA) 2021 m. biudžetas; prašo, kad vėlesni padidinimai būtų 
patvirtinti kitoje DFP, siekiant sustiprinti EMSA;

7. [02 10 03] apgailestauja dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (ERA) 2021 
m. biudžeto sumažinimo, nes jos vaidmuo yra labai svarbus siekiant ilgalaikio 
perėjimo nuo kelių transporto prie geležinkelių ir pažangos kuriant bendrą Europos 
geležinkelių erdvę; pažymi, kad toks sumažinimas ypač netinkamas, nes 2021 m. 
bus Europos geležinkelių metai; todėl prašo, kad EGA biudžetas būtų išlaikytas bent 
2020 m. lygyje, t. y. 27,44 mln. EUR, ir kad biudžeto projekte numatytas kitų metų 
procentinis padidinimas būtų taikomas viršijant šią ribą; palankiai vertina tai, kad 
Komisija paskelbė konkursą dėl tarpvalstybinio naktinių traukinių atgaivinimo 
bandomojo projekto; ragina Komisiją toliau skatinti patogių Europos naktinių 
traukinių atgaivinimą, kaip įmanomą ir tvarią alternatyvą trumpiesiems skrydžiams 
ir ilgoms kelionėms automobiliu;

8. [05 05 03] apgailestauja, kad labai sumažėjo Sanglaudos fondo įnašas į EITP 
transporto srityje (18,9 proc. mažiau įsipareigojimų asignavimų); prašo vėl įrašyti 
2020 m. lygio įnašą, kad būtų atspindėtas esminis Sąjungos transporto politikos ir 
investicijų vaidmuo skatinant ir stiprinant teritorinę, socialinę ir ekonominę 
sanglaudą Sąjungoje; mano, kad įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF) ir Sanglaudos fondo (SF) lėšomis finansuojamus transporto projektus 
prioritetas turi būti teikiamas TEN-T pagrindinių ir visuotinių tinklų kūrimui ir 
užbaigimui;

9. [09 03 01] pabrėžia būtinų investicijų į transporto sektorių iš Teisingos petvarkos 
fondo svarbą siekiant užtikrinti teisingą, įtraukų ir socialiai priimtiną perėjimą prie 
neutralaus poveikio klimatui, nieko nepaliekant nuošalyje; pabrėžia, kad reikia 
remti darbuotojų ir darbo ieškančių asmenų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą transporto sektoriuje, produktyvias ir tvarias investicijas į MVĮ ir 
investicijas į pažangų ir tvarų judumą, taip pat į aplinką tausojančią transporto 
infrastruktūrą; tačiau labai apgailestauja dėl to, kad neseniai Taryba patvirtino 
sumažinti DFP ir priemonės „Next Generation EU“ lėšas Teisingos pertvarkos 
fondui, o tai galėtų turėti įtakos 2021 m. biudžetui;

10. [13 04 01] labai apgailestauja, kad naujajame Komisijos pasiūlyme dėl DFP 
numatyta 75 proc. sumažinti įsipareigojimus, susijusius su kariniu mobilumu pagal 
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transporto ramstį, kuriuo siekiama pritaikyti TEN-T tinklų dalis dvejopam 
transporto infrastruktūros naudojimui siekiant pagerinti civilinį ir karinį mobilumą; 
dėl šio sumažinimo šis naujas Sąjungos politikos tikslas de facto apsiriboja tik 
simboliniais veiksmais; prašo atkurti pradinį lygį ir atitinkamai nustatyti 2021 m. 
įsipareigojimų lygį;

11. [nauja] apgailestauja, kad Komisija nenori sukurti specialaus asignavimo ir 
specialios programos tvariam turizmui Europos lygmeniu, įskaitant 300 mln. EUR 
biudžetą, kaip ne kartą ir reguliariai prašė Europos Parlamentas; pakartoja, kad 
reikia sukurti naują biudžeto eilutę siekiant atsižvelgti į sektorių, kuris yra glaudžiai 
susijęs su transportu, labai nukentėjo nuo COVID-19 krizės ir yra labai svarbus ES 
ekonomikai, konkurencingumui, užimtumui ir socialinei raidai;

12. pabrėžia paprastesnės ir veiksmingesnės nuosavų išteklių sistemos, pagal kurią būtų 
galima iš esmės sumažinti BNP pagrįstų įnašų dalį ir užtikrinti deramą ir į rezultatus 
orientuotą ES išlaidų finansavimą, svarbą;

13. pakartoja, kad Europos partnerystės galėtų atlikti svarbų vaidmenį gerinant 
transporto sektoriaus veiklos rezultatus ir saugumą bei skatinant transporto 
sektoriaus sukeliamos taršos sumažinimą remiantis technologine pažanga ir 
vadovaujantis taisyklėmis; atkreipia dėmesį į tai, kad ES finansavimo programos, 
pvz., programa „Europos horizontas“, galėtų atlikti svarbų vaidmenį skatinant 
partnerystę su ES šalimis, privačiuoju sektoriumi, fondais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais; prašo, kad tokioms iniciatyvoms, pvz., Europos 
partnerystės jūrų sektoriuje sukūrimui, būtų skiriamas pakankamas finansavimas 
siekiant prisidėti prie minėtų tikslų; vis dėlto labai apgailestauja dėl to, kad neseniai 
Taryba patvirtino siūlomus DFP ir priemonės „Next Generation EU“ lėšų 
sumažinimus rmokslinių tyrimų programai „Europos horizontas“, nes tai galėtų 
turėti įtakos 2021 m. biudžetui;

14. primena, kad viešųjų investicijų į infrastruktūrą atvejais itin dažnai susiduriama su 
sukčiavimu; pabrėžia, kaip svarbus užtikrinti skaidrų ir rungtyniavimu grindžiamą 
konkurso procesą ES finansuojamų didelio masto transporto infrastruktūros 
projektų atvejais; 

15. pabrėžia, kad prasta transporto kokybė prisideda prie didelio investicijų trūkumo, 
regioninių skirtumų ir įtraukties spragų, kurie neigiamai veikia verslo aplinką ir 
kelia pavojų sanglaudos pastangoms; todėl primygtinai tvirtina, kad investicijos 
ypač reikalingos vietovėse, kuriose transporto infrastruktūra yra nestabilioje 
padėtyje; pabrėžia, kad infrastruktūra dažnai nepakankamai išvystyta dėl menkų 
institucinių pajėgumų vietose, todėl investicijas turėtų papildyti reikšminga ES 
techninė pagalba ir priežiūra;

16. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta išteklių siekiant sustiprinti pastangas 
baigti kurti visuotinį tinklą, kuris turi esminę socialinę ir ekonominę vertę, ypač 
periferinėse vietovėse, kuriose judumo gerinimas yra vienas iš pagrindinių 
veiksnių siekiant išvengti gyventojų skaičiaus mažėjimo ir ekonomikos 
nuosmukio;
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17. pabrėžia, kad reikia racionalizuoti skirtų išteklių panaudojimą siekiant skatinti ir 
plėtoti transporto ir turizmo sektorius, taip pat reikia skatinti gerokai sumažinti 
biurokratiją, kad būtų sutrumpintas vis dar nebaigto kurti Europos infrastruktūros 
tinklo įgyvendinimo laikas ir sumažintos sąnaudos.
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