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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi ES transporto sektorius yra labai svarbus Sąjungos konkurencingumui, 
ekonominei, vystymosi ir socialinei sanglaudai, jos tvarumui ir visų ES regionų 
teritorinio pasiekiamumo ir susisiekimo užtikrinimui, ypatingą dėmesį skiriant 
periferiniams, kaimo, salų bei atokiausiems regionams ir kitoms geografiniu požiūriu 
nepalankioje padėtyje esančioms vietovėms;

B. kadangi transportas bus itin svarbus siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui; 
kadangi reikia pakankamų tikslinių investicijų, kad būtų daroma pažanga įgyvendinant 
žaliąją pertvarką šiame sektoriuje ir paspartintas perėjimas prie darnaus ir išmanaus 
judumo siekiant žaliojo kurso ir Paryžiaus susitarimo tikslų, taip pat perėjimas prie 
skaitmeninės pertvarkos užtikrinant aukščiausią skaitmeninės infrastruktūros lygį ir 
rezultatus ir užtikrinant, kad būtų sukurti pagrindiniai skaitmeninimo veiksniai;

C. kadangi turizmas yra labai svarbus ES ekonomikos sektorius ir ketvirta pagal dydį ES 
eksporto pramonės šaka, kuri atlieka svarbų vaidmenį ES ekonomikos, 
konkurencingumo ir užimtumo srityse bei skatinant socialinę gerovę;

D. kadangi transporto ir turizmo sektoriai ir jų sukuriamos darbo vietos yra vieni labiausiai 
nukentėjusių nuo dabartinės COVID-19 krizės, visų pirma dėl 2020 m. nustatytų 
judėjimo laisvės apribojimų, kurie turėjo įtakos vidaus rinkos veikimui; kadangi 
transporto ir turizmo sektorių atsigavimas yra svarbus gerai veikiančiai ES vidaus 
rinkai, taip pat susisiekimui, konkurencingumui ir darbo vietų kūrimui ES užtikrinti; 
kadangi paaiškėjo, kad transportas yra nepaprastai svarbus siekiant krizės metu visoje 
ES užtikrinti nuolatinį prekių srautą ir jis atliks svarbiausią vaidmenį paskirstant 
COVID-19 vakciną;

E. kadangi įgyvendinant ES visiškai saugaus eismo vizijos siekį iki 2030 m. mirčių 
keliuose skaičių sumažinti 50 proc., o iki 2050 m. pasiekti, kad keliuose niekas nežūtų; 
kadangi investicijos į kelių eismo saugumą yra pagrindinis ES strateginio veiksmų 
plano dėl kelių eismo saugumo elementas; kadangi vyrauja didelis žūstančiųjų keliuose 
skaičius, akivaizdu, kad reikia daugiau investicijų, siekiant užtikrinti kelių ir eismo 
dalyvių saugumą;

1. ragina stiprinti veiksmus, būtinus siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir iki 
2050 m. užtikrinti teisingą perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui; todėl ragina, 
laikantis pagal žaliąjį kursą numatytų reglamentavimo reikalavimų ir Paryžiaus 
susitarimo, skirti pakankamai lėšų pavyzdiniams darnaus ir išmanaus judumo strategijos 
projektams, tikslams ir iniciatyvoms ir visų pirma didinti finansinę paramą išmanaus ir 
darnaus judumo veiksmams, įskaitant tvarių alternatyviųjų degalų gamybos ir diegimo 
apimčių didinimą, kartu diegiant ir įkrovimo punktus, taip pat darnios infrastruktūros 
projektams, įskaitant infrastruktūrą, būtiną oro taršai, susijusiai su transporto veikla, 
stebėti, kartu išlaikant technologinį neutralumą; pabrėžia, kad šia strategija turėtų būti 
prisidedama prie viešojo transporto sistemų patrauklumo, veiksmingumo ir pajėgumų 
gerinimo, taip pat įdiegiant novatoriškas bilietų pardavimo sistemas; pabrėžia, kad 
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konsultacijos su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais yra itin svarbios siekiant 
darnaus ir išmanaus judumo strategijoje nustatytų tikslų; palankiai vertina daugiametės 
finansinės programos (DFP) susitarimą dėl paprastesnės, veiksmingesnės ir į rezultatus 
orientuotos nuosavų išteklių sistemos, kurioje atsižvelgiama į ES prioritetus, visų pirma 
į jos aplinkosaugos ir skaitmeninius užmojus;

2. pakartoja, jog žalioji ir skaitmeninė pertvarka turėtų būti teisinga, įtrauki ir 
nediskriminuojanti, siekiant užtikrinti, kad transporto sektoriaus darbuotojai, įmonės ir 
MVĮ galėtų prisitaikyti prie šio perėjimo, bei siekiant remti labiausiai paveiktus 
regionus ir bendruomenes; mano, kad svarbu skirti pakankamai lėšų šiam prisitaikymui, 
skatinant aukštesnius socialinius standartus sektoriuje, taip pat sektoriaus darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimui, perkvalifikavimui ir profesiniam mokymui bei naujų 
kompetencijų ir įgūdžių ugdymui, siekiant suteikti naujų galimybių darbo rinkoje ir 
atitikti jos reikalavimus; pabrėžia, kad taikant šį požiūrį bus didinamas sektoriaus 
patrauklumas ir sprendžiamos darbuotojų senėjimo, moterų užimtumo ir darbo jėgos 
trūkumo problemos;

3. ragina ES transporto ir turizmo sektoriams skirti plataus užmojo biudžetą; mano, kad 
pagal 2021–2027 m. DFP numatytas Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 
finansavimas yra per mažas – jo nepakanka sektoriaus poreikiams patenkinti ir 
kylantiems sunkumams įveikti; pabrėžia, kad EITP yra pagrindinė infrastruktūros 
plėtros finansavimo priemonė, teikianti didžiausią ES pridėtinę vertę ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ir sujungiamumo, visų pirma kiek tai susiję su 
tarpvalstybinėmis jungtimis ir trūkstamomis jungtimis, ir žaliojo kurso bei skaitmeninių 
tikslų įgyvendinimo požiūriu, kartu skatinant konkurencingumą; pakartoja, kad EITP 
atlieka itin svarbų vaidmenį skatinant didelio efektyvumo transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T), kuris būtų tvarus, saugus, daugiarūšis, sąveikus ir sujungtas transporto, 
energetikos ir paslaugų infrastruktūros srityse, sukūrimą ir užbaigimą laiku; pakartoja, 
kad tinkamas transporto projektų finansavimas padės skatinti sektoriaus atsigavimą ir 
paspartinti jo perėjimą prie tvaraus ir pažangaus judumo;

4. apgailestaudamas atkreipia dėmesį į tai, kad 2021 m. gerokai sumažintas Sanglaudos 
fondo transportui skirtas įnašas į EITP; ragina atsižvelgti į esminį Sąjungos transporto 
politikos ir investicijų vaidmenį skatinant teritorinę, socialinę ir ekonominę sanglaudą 
Sąjungoje, visų pirma užbaigiant kurti TEN-T pagrindinį ir visuotinį tinklus, ir 2022 m. 
biudžete vėl numatyti 2020 m. lygį atitinkantį finansavimą; todėl prašo, kad TEN-T 
finansavimas būtų išsaugotas sanglaudos politikos pagrindu, įskaitant regioninio bei 
vietos lygmens antrinių jungčių plėtojimui ir modernizavimui skirtos paramos 
komponentą; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad būtina stiprinti investicijas į periferinių ir 
atokiausių regionų sujungiamumą;

5. apgailestauja dėl sumažinto programos „InvestEU“ finansavimo, palyginti su 
finansavimu, kurio reikalavo Parlamentas, atsižvelgdamas į programos vaidmenį 
skatinant tvarią ir saugią infrastruktūrą; taip pat apgailestauja dėl vėliau smarkiai 
sumažinto programos „InvestEU“ metinio biudžeto finansavimo, kuris 2021 m. yra 
daugiau kaip 40 proc. (įsipareigojimų asignavimai) mažesnis negu 2020 m; tačiau 
palankiai vertina tai, kad buvo įtraukta tvarios infrastruktūros politikos linija, kuria 
suteikiamos galimybės investuoti į tvarią ir saugią transporto infrastruktūrą, judumo 
sprendimus ir įrangą bei diegti novatoriškas technologijas; ragina, kad investuojant į 
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transporto sektorių, ypač kai investuojama naudojant Sąjungos biudžeto finansavimą, 
būtų deramai apsvarstomi jo aiškiai apibrėžti aplinkos apsaugos prioritetai;

6. pakartoja, kad reikia skatinti teisingą pertvarką, kartu siekiant pažangos tvaraus, 
išmanaus ir atsparaus judumo, kuris būtų įperkamas ir prieinamas visuose regionuose 
visiems keleiviams; pabrėžia esminį paskolų viešajam sektoriui priemonės, susijusios su 
Teisingos pertvarkos mechanizmu, vaidmenį siekiant kompensuoti energetinės 
pertvarkos sąnaudas, investuojant į tvarią transporto ir turizmo infrastruktūrą tuose 
regionuose, kuriuos pertvarkos iššūkiai veikia labiausiai, kaip antai kaimo ir retai 
apgyvendintos vietovės, nepalankioje padėtyje esančios vietovės ir aplinkosaugos 
požiūriu pažeidžiamos teritorijos, ir visiems keleiviams, įskaitant neįgaliuosius ir riboto 
judumo asmenis;

7. palankiai vertina Komisijos ketinimą skatinti novatoriškų ir tvarių transporto 
technologijų įdiegimą ir jų mokslinius tyrimus, siekiant prisidėti prie tvaraus judumo 
paslaugų; pažymi ES mokslinių tyrimų programas, kaip antai EITP, Sanglaudos fondas, 
Europos regioninės plėtros fondas ir programa „InvestEU“, kurios bus nepaprastai 
svarbios diegiant šias technologijas;

8. ragina įvertinti galimą konkretaus fondo, skirto atokiausių regionų transporto tinklams –
POSEI transporto fondo – poveikį, palyginti su dabartiniu finansavimo modeliu;

9. mano, kad geresnė tinklo priežiūra prisideda prie jo veiksmingumo ir nenutrūkstamo 
tęstinumo, didina TEN-T infrastruktūros tvarumą, veiklos efektyvumą, taigi, ir 
atsparumą, kartu stiprindama kelių eismo saugumą, ypač daug dėmesio skiriant 
pažeidžiamiems eismo dalyviams, kaip antai pėstieji, dviratininkai, motociklininkai, 
mopedų vairuotojai ir besinaudojantieji kitomis transporto priemonėmis, priskiriamomis 
mikromobilumo kategorijai; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu spręsti su esama 
didelės rizikos infrastruktūra susijusius klausimus ir ją modernizuoti, ypač senstančius ir 
neišvystus tinklo segmentus; ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas 
investicijoms ir skatinti jas į tinklo priežiūrą ir įgyvendinti pagrindinio tinklo priežiūros 
stebėsenos planą Europos lygmeniu, kad būtų užtikrintas sklandus susisiekimas tarp 
visų ES teritorijų; ragina Komisiją pirmenybę teikti tiems regionams, kuriuose kyla 
ypač daug sunkumų su tinklo priežiūra, o atitinkamoms institucijoms teikti patariamąją, 
techninę ir finansinę paramą;

10. apgailestauja dėl to, kad kariniam mobilumui pagal transporto ramstį skirtas 
finansavimas, palyginti su tuo, kuris buvo numatytas pradiniame 2018 m. kovo mėn. 
veiksmų plane, buvo drastiškai sumažintas 75 proc. ir todėl gerokai apribotas šio naujo 
politikos tikslo plataus užmojo siekis pritaikyti TEN-T tinklų dalis dvejopam transporto 
infrastruktūros naudojimui siekiant pagerinti tiek civilinį, tiek karinį mobilumą;

11. pakartoja, kad reikia apsvarstyti būdus, kaip skatinti tvarias transporto rūšis, įskaitant 
biudžeto paskatas, atsižvelgiant į iniciatyvos Europos geležinkelių metai (2021 m.) 
pavyzdį; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją užtikrinti 2021 m., kaip Europos 
geležinkelių metų, tęstinumą ir toliau skatinti patogių Europos naktinių traukinių, kaip 
galimos ir tvarios trumpalaikių skrydžių ir ilgų atstumų kelionių automobiliais 
alternatyvos, atgaivinimo idėją, kartu užtikrinant sąžiningą visų transporto rūšių 
konkurenciją, taip pat ir tarp viešųjų ir privačiųjų veiklos vykdytojų; primena 
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Parlamento pasiūlymą 2022 m. paskelbti Europos žalesnių miestų metais, nes tai galėtų 
būti proga skatinti tvarų ir pažangų judumą mieste;

12. pakartoja neatidėliotiną ir ne kartą išsakytą Parlamento raginimą Europos lygmeniu 
sukurti specialią tvaraus turizmo programą ir sukurti specialią biudžeto eilutę, kurioje 
būtų numatyta šiam sektoriui skirta suma; pabrėžia, kad tai padėtų šiam glaudžiai su 
transportu susijusiam sektoriui atsigauti po COVID-19 krizės ir būtų pirmas žingsnis 
gerinant ES turizmo politiką, naudingą siekiant Sąjungos ekonomikos, 
konkurencingumo, užimtumo, socialinio vystymosi ir aplinkosaugos tikslų, bei 
paskatintų padidinti šiame sektoriuje sukuriamų lokalių, kokybiškų ir nuolatinių darbo 
vietų skaičių; šiuo požiūriu palankiai vertina tai, kad Europos Audito Rūmai pradėjo 
auditą, kad įvertintų turizmo projektus, kuriuos 2007–2013 m. laikotarpiu 
6,4 mlrd. EUR ir 2014–2020 m. laikotarpiu 4 mlrd. EUR suma bendrai finansavo 
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas;

13. ragina finansavimą Europos transporto srities agentūroms ir bendrosioms įmonėms 
skirti pagal joms tenkantį atsakomybės lygmenį ir įvertinant tai, kad joms tenka svarbus 
vaidmuo vykdant perėjimą prie mažesnės transporto rūšių priklausomybės nuo 
iškastinio kuro; ypač apgailestauja dėl to, kad labai sumažintas ES geležinkelių 
agentūros (ESGA) biudžetas, ir primena jos, taip pat ir bendrosios įmonės „Shift2Rail“, 
svarbą siekiant ilgalaikio perėjimo nuo kelių prie geležinkelių transporto ir pažangos 
kuriant bendrą Europos geležinkelių erdvę; atsižvelgdamas į tai, prašo, kad ESGA 
2022 m. biudžetas būtų padidintas bent iki 2020 m. lygio; taip pat primena, kad su 
„Boeing 737 Max“ susiję tyrimai lėmė didelį ES aviacijos saugos agentūros (EASA) 
darbo krūvį ir kad Agentūra kartu su bendrąją įmone „Švarus dangus 2“ ir bendra įmone 
SESAR atlieka svarbų vaidmenį mažinant išmetamą CO2 kiekį, tenkantį vienam 
keleiviui; taip pat pripažįsta svarbų EASA indėlį, glaudžiai bendradarbiaujant su 
Komisija, susijusį su tiesioginiu ir ilgalaikiu „Brexit’o“ poveikiu aviacijos srityje, taip 
pat jos indėlį siekiant saugaus ir sveiko grįžimo į aviacijos veiklą sudarant COVID-19 
aviacijos sveikatos saugos protokolą; pabrėžia, kad Europos jūrų saugumo agentūra 
(EMSA) galėtų atlikti svarbų vaidmenį padėdama valstybėms narėms mažinti su laivyba 
susijusią riziką aplinkai ir gerinti jūrų sektoriaus tvarumą, jeigu Agentūrai būtų skirta 
daugiau išteklių;

14. pakartoja, kad EASA, klasifikuojama kaip Europos strateginių investicijų agentūra, 
2018 m. gavo svarbių naujų esminių užduočių, susijusių su kibernetiniu saugumu 
aviacijos, bepiločių orlaivių ir oro judumo mieste, aplinkos apsaugos, mokslinių tyrimų 
ir plėtros bei tarptautinio bendradarbiavimo srityse; todėl ragina skirti Agentūrai 
tinkamą biudžetą, kad ji turėtų reikiamų išteklių savo užduotims vykdyti; pabrėžia 
Agentūros vaidmenį vykdant Žaliąjį kursą siekiant pagerinti aviacijos poveikį aplinkai, 
be kita ko, kuriant naujus CO2 standartus, stebint sukčiavimo aplinkosaugos srityje 
prevenciją, plėtojant ekologinio ženklo programos ir „LifeCycle“ projekto koncepciją, 
remiant tvarių degalų naudojimą ir ekologišką orlaivių parkų atnaujinimą;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos partnerystės galėtų reikšmingai prisidėti skatinant 
inovacijas ir mokslinius tyrimus, taip pat didinant transporto sektoriaus veiklos 
efektyvumą ir saugumą, kartu skatinant transporto išmetamų teršalų mažinimą 
naudojantis technologine pažanga, vadovaujantis mokslu grindžiamu požiūriu ir 
taisyklėmis; atkreipia dėmesį į tai, kad programai „Europos horizontas“ numatytos 
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partnerystės, kaip antai „Batteries“, „2Zero“ ir „Clean Hydrogen“, galėtų atlikti svarbų 
vaidmenį skatinant partnerystes su ES valstybėmis narėmis, privačiuoju sektoriumi ir 
visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais ir galėtų prisidėti prie novatoriškų 
transporto priemonių technologijų tiekimo ir būtinos visapusiškos politikos, kuria visoje 
ES būtų skatinama netaršių ir mažai taršių transporto priemonių paklausa, kūrimo; todėl 
ragina mokslinių tyrimų programai „Europos horizontas“ skirti daugiau finansinių 
išteklių;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos investicijų bankas (EIB) peržiūrėdamas savo 
skolinimo politiką turėtų sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kad būtų didinamas 
atsparumas ir spartinamas tvarių ir išmanių technologijų diegimas visose transporto 
rūšyse, vadovaujantis darnaus ir išmanaus judumo strategija; be to, atkreipia dėmesį į 
tai, kad peržiūrėjus skolinimo politiką, būtų labiau skatinamos viešosios ir privačiosios 
investicijos į tvaresnes daugiarūšio transporto rūšis, pvz., geležinkelius, taip pat į 
aviacijos orlaivių bei vandens transporto laivyno atnaujinimą; palankiai vertina EIB 
ketinimą kartu su valdžios institucijomis remti plataus užmojo investicijų programas, 
kuriomis skatinamas tvarus judumas vietos ir regiono lygmeniu, pavyzdžiui, tvaraus 
judumo mieste planus ir viešojo transporto projektus;

17. palankiai vertina svarbų naujos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės ir susijusių nacionalinių planų indėlį švelninant COVID-19 sukeltą socialinį 
ir ekonominį poveikį, skatinant transporto ir turizmo sektorių atsigavimą ir spartinant 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarką; pabrėžia, kad įgyvendinant nacionalinius ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, didžiausią dėmesį reikėtų skirti tokioms 
politikos sritims kaip žalioji pertvarka, skaitmeninė transformacija, ekonominė 
sanglauda, konkurencingumas ir socialinė ir ekonominė sanglauda; atkreipia dėmesį į 
šių sričių potencialą atgaivinant transporto ir turizmo sektorius ir siūlo, kad Priemonė 
būtų naudojama, inter alia, jų atsparumui didinti, kad ateityje būtų padidintas 
pasirengimas panašaus masto krizėms valdyti; ypač pritaria įkrovimo infrastruktūros 
finansavimui, siekiant iki 2025 m. įrengti 500 000 vandenilio įkrovimo prieigų, o iki 
2030 m. – vieną milijoną;

18. pabrėžia ES finansavimo transporto sektoriuje skaidrumo svarbą; primena, kad viešųjų 
investicijų į infrastruktūrą atvejais itin dažnai susiduriama su sukčiavimu; pabrėžia, kaip 
svarbu užtikrinti skaidrų ir rungtyniavimu grindžiamą konkurso procesą ES 
finansuojamų didelio masto transporto infrastruktūros projektų atvejais.
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