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Gerb. C.-S. Buşoi,

Taryba paprašė Europos Parlamento pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Reglamento siekiant 
pagal programą „Europos horizontas“ sukurti bendrąsias įmones (2021/0048(NLE)). Jūsų 
komitetas yra atsakingas už šį dokumentą Parlamente. Transporto ir turizmo komitetas mano, 
kad šis pasiūlymas dėl bendrųjų įmonių sukūrimo yra labai svarbus. Deja, dėl laiko apribojimų 
negalėjome Jūsų komitetui pateikti išsamios nuomonės. Todėl Transporto ir turizmo komitetas, 
vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsniu, nusprendė pateikti Jūsų komitetui 
nuomonę laiško forma.

Transporto ir turizmo komitetas norėtų pateikti šias pastabas:

 primena Europos partnerysčių svarbą siekiant Komisijos strateginių tikslų, t. y. spartinti 
perėjimą prie žaliosios, neutralaus poveikio klimatui ir skaitmeninės Europos, kartu 
kuriant darbo vietas ir stiprinant Europos pramonės, ypač jų mažųjų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ), atsparumą ir konkurencingumą;

 pabrėžia, kad bendrosios įmonės turėtų turėti įgaliojimus ir veiklos gaires, skirtas sąveikai 
su bendradarbiavimu grindžiamomis mokslinių tyrimų veiklos programomis įgyvendinti, 
ir joms finansuoti turėtų būti numatytas pakankamas jų tikslus atitinkantis biudžetas;

 primena, kad bendrosios įmonės turėtų būti įgyvendinamos taikant struktūrą ir taisykles, 
kuriomis būtų didinamas efektyvumas, lankstumas ir užtikrinamas kuo didesnis 
administracinis supaprastinimas naudos gavėjams ir jų administracinės naštos 
sumažinimas, tuo pačiu metu užtikrinant biudžeto skaidrumą ir išlaidų mažinimą;

 primena Europos partnerysčių svarbą skatinant plėtoti tvarią ES turizmo politiką, kurioje 
itin svarbus vaidmuo tenka išmaniam ir darniam judumui ir sujungiamumui; 
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 primena, kad svarbu išnagrinėti galimybę sukurti Europos jūrų sektoriaus partnerystę 
siekiant remti strateginius Komisijos tikslus; 

 ragina priimti antrinės teisės aktus, kuriais būtų nustatytos veiksmingos ir suderintos 
nepiniginių įnašų, vertinimo ir intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo taisyklės; 

 palankiai vertina Netaršios aviacijos bendrosios įmonės įsteigimą, kuri remsis bendrųjų 
įmonių „Švarus dangus“ ir „Švarus dangus 2“ įgyta patirtimi, suburdama daugiau kaip 
900 dalyvių iš pramonės, MVĮ, mokslinių tyrimų ir akademinės bendruomenės, kad būtų 
pasiekti geriausi novatoriški rezultatai; primena, kad svarbu paspartinti Europos švariojo 
vandenilio, hibridinės elektros ir elektros technologijų vertės grandinės kūrimą ir 
diegimą, prisidedant prie tvarios, nuo iškastinio kuro nepriklausomos ir visiškai 
integruotos energetikos sistemos; skatina vykdyti glaudų Netaršios aviacijos bendrosios 
įmonės ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) bendradarbiavimą 
siekiant užtikrinti ankstyvą keitimąsi žiniomis apie sukurtas naujas technologijas; prašo 
užtikrinti tinkamą viešąjį įnašą privačių įsipareigojimų lygmeniu;

 palankiai vertina tai, kad įsteigta Europos geležinkelių bendroji įmonė, kuri remsis 
sėkmingais bendrosios įmonės „Shift2Rail“ darbo rezultatais siekiant paspartinti 
novatoriškų technologijų kūrimą ir diegimą teikiant keleivių, krovinių ir įvairiarūšio 
vežimo paslaugas, kad būtų sukurta patrauklesnė, skaitmeninė, tvari ir įperkama ES 
geležinkelių sistema; taip pat palankiai vertina naują sistemos ramsčio modelį, kuriuo 
siekiama padidinti mokslinių tyrimų veiklos rezultatus industrializacijos ir 
standartizavimo srityje ir gauti daugiau naudos visoje vertės grandinėje; pabrėžia, kad 
turėtų būti baigta kurti bendra Europos geležinkelių erdvė, pašalinant sąveikos kliūtis ir 
pasiūlant visiškos integracijos sprendimus, kurie apimtų eismo valdymą, riedmenis, 
infrastruktūrą ir paslaugas, pasitelkiant tiek mažų, tiek didelių įmonių novatoriškas 
technologijas;

 mano, kad Europos geležinkelių bendroji įmonė taip pat siekia šių konkrečių tikslų: 

 sudaryti sąlygas sektoriui orientuotis į bendrą veiklos koncepciją ir sistemos 
struktūrą, įskaitant paslaugų, funkcinių blokų ir sąsajų, sudarančių geležinkelių 
sistemos veikimo pagrindą, apibrėžimą; 

 sukurti bendrą sistemą, pagal kurią būtų reaguojama į vartotojų poreikius, susijusius 
su aukštos kokybės judumu nuo durų iki durų, laikantis integruoto sisteminio 
požiūrio; 

 remti spartų ir platų pažangių eismo valdymo ir kontrolės sistemų diegimą, siūlant 
patobulintas funkcijas ir standartizuotas sąsajas, grindžiamas bendromis veiklos 
koncepcijomis, palengvinant perėjimą nuo senųjų sistemų, sumažinant bendras 
išlaidas ir pritaikant jas prie įvairių geležinkelių segmentų poreikių, taip pat prie 
daugiarūšio pažangaus judumo sistemos poreikių. Todėl labai svarbu, kad, kaip ir 
ankstesnėje partnerystėje, būsimoje Europos geležinkelių bendrosios įmonės 
veikloje kaip Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) institucija 
dalyvautų Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA);

 palankiai vertina tai, kad įsteigta Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo 
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valdymo mokslinių tyrimų programos bendroji įmonė, kuri remsis bendros įmonės 
SESAR patirtimi ir toliau koordinuos oro eismo valdymo mokslinius tyrimus Sąjungoje, 
kad paspartintų aviacijos infrastruktūros skaitmeninę transformaciją, tuo pačiu metu 
atlikdama pagrindinį vaidmenį nustatant saugaus bepiločių orlaivių (U-space) 
integravimo ir tvaraus naudojimo sistemą; atkreipia dėmesį į tikslą užtikrinti, kad Europos 
oro erdvė taptų saugiausiu, patikimiausiu, efektyviausiu ir ekologiškiausiu dangumi 
skraidyti pasaulyje, optimizuojant maršrutus ir laikantis ES poveikio klimatui neutralumo 
tikslų kuo greičiau prisidedant prie bendro išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo bent 
10 proc., ir remti Europos aviacijos sektoriaus konkurencingumą ir atsigavimą po 
COVID-19 krizės.

Tikiuosi, kad šis TRAN komiteto indėlis, kuriam pritaria didžioji dauguma frakcijų, bus 
įtrauktas į pranešimą.

Pagarbiai

(parašas) [Karima Delli] 

Kopija. Teisėkūros koordinavimo skyriui.


