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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad sanglaudos politikos investicijos ir toliau turi būti vykdomos visuose 
regionuose pagal tris esamas kategorijas – mažiau išsivysčiusius regionus, pereinamojo 
laikotarpio regionus ir labiau išsivysčiusius regionus, o klimato neutralumo 
aplinkosaugos strategijos turi būti pritaikytos ir įtrauktos į atitinkamus tikslinius 
rodiklius, atsižvelgiant į anksčiau paminėtas tris kategorijas ir Europos žaliąjį kursą, 
ypatingą dėmesį skiriant klimato kaitos švelninimo priemonėms siekiant teisingos 
pertvarkos regionuose, kurie pasižymi daug anglies dioksido išskiriančiais ekonomikos 
sektoriais; pažymi, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas su sanglauda susijusiems 
poreikiams ir iššūkiams, kurių kyla periferiniams, kaimo ir atokiausiems regionams, taip 
pat saloms, retai apgyvendintiems regionams ir kitoms nepalankioje geografinėje 
padėtyje esančioms teritorijoms;

2. primena, kad pagal sanglaudos politiką Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir 
Sanglaudos fondas buvo pagrindiniai transporto intervencinių veiksmų finansavimo 
šaltiniai, kadangi 2014–2020 finansavimo laikotarpiu jiems buvo skirta daugiau kaip 70 
mlrd. EUR, o sanglaudos politiką pasidalijamai valdo ES ir jos valstybės narės, todėl šis 
procesas yra labiau decentralizuotas;

3. pastebi, kad kadangi transporto projektams, remiamiems pagal sanglaudos paketą 
(perkeliant lėšas iš Sanglaudos fondo Europos infrastruktūros tinklų priemonei (EITP)) 
pagal kitą 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą bus taikomi atsparumo 
klimato kaitai didinimo reikalavimai ir 60 proc. bendro EITP finansinio paketo turės 
būti skirta klimato politikos tikslų įgyvendinimui;

4. pabrėžia, kad sanglaudos politikos fondai visų pirma turi tenkinti įvairių tikslinių 
regionų poreikius ir remti bendrus ES politikos tikslus, todėl sanglaudos fondai turi būti 
naudojami projektams, kuriais prisidedama prie socialinio ir ekonominio augimo bei 
darbo vietų kūrimo, taigi ir piliečių ir (arba) bendruomenių gerovės, jų gyvenimo lygio 
gerinimo ir vietos ekonomikos skatinimo, nes pagrindinė šių fondų paskirtis yra 
sanglauda, kartu skatinant mokslinius tyrimus ir inovacijas, augimą ir 
konkurencingumą, taip skatinant tvarų judumą ir jungtis visoje Sąjungoje bei užtikrinant 
teritorinę, socialinę ir ekonominę sanglaudą;

5. pabrėžia sanglaudos politikos vaidmenį sprendžiant pagrindinius uždavinius, su kuriais 
susiduria Sąjungos transporto sektorius, be kita ko, kuriant gerai veikiančią bendrą 
Europos transporto erdvę, sujungiant Europą šiuolaikiniais, daugiarūšio ir saugaus 
transporto infrastruktūros tinklais ir pereinant prie mažataršio judumo, inter alia, 
remiant trūkstamų mažų tarpvalstybinių geležinkelio jungčių užbaigimą, taip 
prisidedant prie Europos kaimo ir pasienio regionų integracijos; pabrėžia, kad pagal 
sanglaudos politiką dėmesys visų pirma turėtų būti skiriamas regionams, turintiems 
įvairių rūšių nepakankamai išplėtotą per mažai investicijų gaunančią infrastruktūrą, 
ypač daug dėmesio skiriant dujų infrastruktūrai, kuri sudarys galimybes sklandžiai 
energetikos pertvarkai ir užtikrins regionų energetinį saugumą; mano, kad sanglaudos 
politika turi išlikti viena iš pagrindinių Europos veiksmų po 2020 m. priemonių, turint 
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mintyje atokiausius regionus ir jų pastangas sumažinti vis dar akivaizdžius regioninius 
skirtumus; pabrėžia veiksmingo sanglaudos fondų naudojimo atokiausiuose regionuose 
svarbą ir mano, kad Europos investicijos šiuose regionuose duoda ekonominės, 
socialinės ir aplinkosauginės naudos ne tik patiems regionams, bet ir visai ES, ir yra 
svarbu, jog šiems regionams ir toliau būtų teikiama speciali ES parama; 

6. pabrėžia, kad sanglaudos politika turėtų prisidėti prie tvaraus transporto ir turizmo 
sektorių atsigavimo, ypač atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją; pabrėžia, kad socialiniu 
požiūriu labai svarbu užtikrinti transporto paslaugų įperkamumą, patikimumą ir 
prieinamumą visiems; 

7. pabrėžia, kad infrastruktūros (ypač transporto ir turizmo) pritaikymas klimato kaitai 
padės padidinti jos atsparumą klimato kaitos poveikiui, pagerins oro kokybę ir padės 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį per visą infrastruktūros 
naudojimo laikotarpį; pažymi, kad transporto infrastruktūra gali daryti teigiamą poveikį 
tarpvalstybinei sąveikai, taip pat regionų, miestų ir vietos plėtrai, įskaitant atokiausių ir 
salų regionų atvejus; primena, kad siekiama nustatyti sritis, kuriose infrastruktūros 
gerinimas gali duoti daugiau socialinės naudos ir naudos visuomenei, ekonomikai ir 
aplinkai; mano, kad regionai turėtų turėti visas priemones, būtinas keistis gerąja 
patirtimi; 

8. primena, kad transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) politika užtikrinama socialinė ir 
ekonominė bei teritorinė sanglauda, taip pat prieinamumas visoje ES ir jos regionuose, 
įskaitant atokius, atokiausius, salų, periferinius, kalnuotus ir retai apgyvendintus 
regionus, taip skatinant ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą; pabrėžia, kad 
siekiant paspartinti perėjimą prie tvarių transporto rūšių ir pažangaus judumo, 
atsižvelgiant į Europos žaliojo kurso tikslus, t. y. nuo kelių iki geležinkelių ir vidaus 
vandenų kelių, labai svarbu visiškai užbaigti TEN-T, o taip pat pagreitinti alternatyvių 
degalų bei įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūros diegimą; ragina pirmiausia 
skirti sanglaudos fondų lėšas veiksmams, kuriais remiami daugiarūšiai ir skaitmeniniai 
sprendimai, kuriais kuriamos, atnaujinamos ir užbaigiamos geležinkelių ir vidaus 
vandenų kelių infrastruktūros jungtys su uostais ir kitais daugiarūšio transporto mazgais, 
siekiant palengvinti perėjimą prie kitų transporto rūšių; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
kad sanglaudos politika turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį remiant rizikos prevencijos 
priemones, orientuotas į prisitaikymą prie dabartinio ir būsimo klimato kaitos poveikio;

9. mano, kad sanglaudos politika yra geriausia sąjungininkė įgyvendinant regionines 
aplinkos strategijas, kuriomis siekiama iš tiesų pereiti prie tvaresnio judumo mūsų 
miestuose ir regionuose; mano, kad tam, jog judumo miestuose ir tarpmiestinio judumo 
srityje būtų galima visapusiškai pasinaudoti atitinkamais ES fondais, strategijomis tiek 
miesto, tiek tarpmiestinio judumo srityje visų pirma turėtų būti remiama geležinkelių ir 
dviračių transporto infrastruktūra, įskaitant daugiarūšiškumo skatinimo priemones;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad esama didelės regionų nelygybės, susijusios su transporto, 
ypač geležinkelių transporto, prieinamumu; todėl ragina parengti izoliuotų ar apleistų 
vietovių atvėrimo strategiją;

11. tačiau, pažymi, kad tobulesnės transporto sistemos taip pat yra susijusios su neigiamu 
išoriniu poveikiu (pvz., kelių eismo įvykiais, išmetamaisiais teršalais, klimato kaita ir 
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kitu poveikiu aplinkai bei visuomenei), kuris gali būti didelis;

12. pakartoja, kad persvarstant TEN-T politiką ypatingas dėmesys ir toliau turėtų būti 
skiriamas palankesnių sąlygų tarpvalstybinėms jungtims ir trūkstamų jungčių 
poreikiams sudarymui, nes tai paskatins socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą 
visoje ES; pabrėžia, kad persvarstant TEN-T politiką taip pat reikėtų spręsti kliūčių 
šalinimo klausimą, visų pirma miestų transporto mazguose, didinti daugiarūšiškumą ir 
vadinamąją paskutinio kilometro pristatymo infrastruktūrą, nes tai labai sumažins eismo 
spūstis ir pagerins transporto maršrutų efektyvumą ir tvarumą;

13. mano, kad keleivinis geležinkelių transportas turėtų tapti patrauklesnis naudotojams ir 
konkurencingesnis; todėl ragina Komisiją skatinti vienodą ir skaidrią bilietų 
rezervavimo sistemą; ragina atnaujinti Europos naktinių traukinių tinklą;

14. ragina įgyvendinti žaliosios infrastruktūros bei tvaraus ir pažangaus judumo sprendimus 
ir pažymi ne tik jų svarbą miestų aplinkai, kuriuose gyvena apie 70 proc. ES gyventojų, 
bet ir kitai aplinkai; šiuo atžvilgiu palankiai vertina daugelyje miestų ir miestelių 
didėjantį užmojį gerokai sumažinti spūstis ir patobulinti kelių projektavimą pėsčiųjų ir 
dviratininkų naudai; pabrėžia, kad miestuose žalioji infrastruktūra, pvz., žaliosios sienos 
ir stogai, miesto miškingos vietovės, pievos, sodai ir žemės sklypai, teikia su sveikata 
susijusią naudą ir tiesioginį poveikį gerbūviui, kaip pvz., švarų orą, geresnę vandens 
kokybę ir garso izoliaciją; pabrėžia, kad investicijos į kaimo vietoves yra vienodai 
svarbios norint mažinti poveikį klimatui ir užtikrinti regionų prieinamumą, o jų 
nereikėtų pamiršti, ypač atsižvelgiant į prastą oro kokybę kai kuriose vietovėse; be to, 
pabrėžia, kad žalioji infrastruktūra taip pat sukuria galimybių sujungti miesto bei kaimo 
vietoves ir suteikia patrauklias vietas gyventi ir dirbti; be to, mano, kad žemės paskirties 
pakeitimas miestuose žaliajai infrastruktūrai gali būti ekonomiškai efektyvus ir 
perspektyvus būdas padaryti juos tvaresnius, atsparesnius, ekologiškesnius ir 
sveikesnius;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad transporto sektoriuje išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis sudaro 27 proc. viso ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
todėl transporto sektorius turi prisidėti prie tikslo ne vėliau kaip iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui; pabrėžia, kad inovacijos ir skaitmeninimas atlieka svarbų 
vaidmenį mažinant transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro, 
atsižvelgiant į Europos žaliojo kurso užmojus; pabrėžia, kad reikia didinti sanglaudos 
fondų finansinę paramą moksliniams tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su 
mažataršio ir netaršaus judumo sprendimais, ypač susijusiais su pažangiomis 
technologijomis ir išmaniuoju judumu visose transporto rūšyse, įskaitant 
alternatyviuosius degalus ir vandenilio naudojimą judumo sektoriuje bei tvarius 
infrastruktūros projektus; 

16. ragina Komisiją remti būsto renovacijos ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
programas Europos miestuose, siekiant pagerinti efektyvumą, turint omenyje tai, kad 
nuo trečdalio iki pusės energijos miestuose sunaudojama šildymui; pabrėžia, kad 
atsižvelgiant į didelį senų gyvenamųjų ir kitų pastatų skaičių miestuose, renovacijos 
rodikliai turi būti padidinti 3–5 kartus, palyginti su dabartiniais, jei norime priartėti prie 
1.5℃ scenarijaus pagal Paryžiaus susitarimą;
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17. pabrėžia turizmo sektoriaus vaidmenį pereinant prie tvaresnės ir mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos; ragina šį sektorių tvirtai įtraukti į regionines klimato 
strategijas ir planavimą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad kaimo turizmas gali padėti 
plėtoti mažiau išsivysčiusius regionus; primena, kad svarbu remti turizmo sektorių, visų 
pirma investicijomis, kuriomis prisidedama prie sektoriaus ir jo vertės grandinių 
atsigavimo, ilgalaikio konkurencingumo, skaitmeninimo ir tvarumo; ragina numatyti 
konkrečiai turizmui skirtą biudžeto eilutę, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
būtų sudarytos tvirtesnės sąlygos ir užtikrintos geresnės galimybės šiame sektoriuje;

18. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 06/2020 dėl 
tvaraus judumo mieste1išvadas ES, kuriose teigiama, kad ES miestai deda 
nepakankamai pastangų siekdami tvaresnių ir aplinką tausojančių transporto rūšių, o 
tvariam judumui skirtos ES lėšos dar nėra veiksmingai naudojamos siekiant šių tikslų; 
atkreipia dėmesį į regionų ir savivaldybių, siekiančių tvaresnio ir pažangesnio judumo, 
investicinius poreikius; šiuo atžvilgiu pabrėžia ES programų, pvz., ERPF, Sanglaudos 
fondo, programos LIFE, programos „Horizontas“ ir Teisingos pertvarkos fondo 
teikiamas finansavimo galimybes siekiant teisingo, įtraukaus ir socialiai priimtino 
perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui, kuriame niekas nebūtų paliktas nuošalyje; 
pabrėžia, kad reikia remti darbuotojų ir darbo ieškančių asmenų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą transporto sektoriuje, ypatingą dėmesį skiriant įvairovei ir lyčių 
pusiausvyrai;

19. pabrėžia vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį švelninant klimato kaitą ir prie 
jos prisitaikant per regioninės integracijos strategijas visais projekto proceso etapais, 
siekiant tvaraus ir integracinio vystymosi; pabrėžia, kad reikia konsultuotis su pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant regionų ir 
vietos valdžios institucijas, siekiant veiksmingesnio, tvaresnio ir tinkamesnio transporto 
infrastruktūros projektų įgyvendinimo; ragina sudaryti sąlygas skirti labiau tiesioginį ES 
finansavimą vietos ir regionų valdžios institucijoms, kad būtų padidintas efektyvumas, 
užtikrintas nuoseklumas ir sumažinta administracinė našta; primena, kad su turimomis 
lėšomis susijęs skaidrumas ir aktyvi komunikacija taip pat yra labai svarbu norint 
užtikrinti veiksmingiausią tokių lėšų panaudojimą;

20. todėl pabrėžia, kad kaimo plėtra yra labai svarbi teritorinei, socialinei ir ekonominei 
sanglaudai; prašo Komisijos parengti kaimo darbotvarkę, kurioje būtų laikomasi 
holistinio požiūrio, kuo kaimo bendruomenės būtų įgalintos spręsti, be kita ko, perėjimo 
prie neutralaus poveikio klimatui klausimus, įskaitant perėjimą prie tvaresnių ir 
pažangesnių transporto rūšių, ir nustatyti sritis, kuriose infrastruktūros tobulinimas gali 
duoti daugiau naudos, visų pirma skaitmeninės ir junglumo infrastruktūros kaimo 
vietovėse, siekiant remti turizmą, galimybes įsidarbinti ir dirbti nuotoliniu būdu, o taip 
pat gerinti daugiarūšį transportą vietovėse, kuriose nėra galimybės naudotis viešuoju 
transportu; todėl mano, kad efektyvus ir pigus viešasis transportas yra labai svarbus 
siekiant tvaraus judumo mieste ir kaime; todėl ragina Komisiją į pažangaus ir tvaraus 
judumo pasiūlymą įtraukti kokybišką transporto infrastruktūrą ir paslaugas retai 
apgyvendintose vietovėse;

21. primena, kad sanglaudos politika bus bendrai valdoma ES ir jos valstybių narių; 

1 https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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pabrėžia, kad reikia užtikrinti nuoseklų požiūrį į aplinkos aspektų integravimą į 
transporto investicijas, suderinant programavimą su projekto įgyvendinimo etapu; 
ragina valstybes nares užtikrinti, kad vadovaujančiosios institucijos propaguotų ir 
skatintų aplinkos aspektų integravimą į projektus pasibaigus programavimo etapui, 
pavyzdžiui, skelbdamos gaires arba organizuodamos paraiškų teikėjams skirtą 
informuotumo didinimo veiklą; be to, mano, kad sanglaudos politikos finansavimu 
turėtų būti stiprinama transporto sektoriaus ir energetikos bei skaitmeninio sektorių 
integracija, kad būtų galima pasinaudoti galima teigiama sąveika ir ją kuo labiau 
padidinti;

22. palankiai vertina bendrą taisyklių sąvadą, kuris dabar apima septynis ES fondus, 
įgyvendinamus bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis (pasidalijamasis valdymas); 
taip pat palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl paprastesnės programų, turinčių gerų 
rezultatų, kontrolės, vis labiau pasikliaujant nacionalinėmis sistemomis ir išplečiant 
bendro audito principą, siekiant išvengti patikrų dubliavimo; palankiai vertina naują 
projektų sistemą, pagal kurią nustatoma metinė veiklos rezultatų peržiūra, vykdoma 
kaip konkrečios programos institucijų ir Komisijos politinis dialogas. 
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