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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 taip pat reikia papildomų investicijų 
novatoriškoms strategijoms, įkrovimo infrastruktūrai ir alternatyviems degalams diegti; 

1. pripažįsta veiksmus, kurių imtasi transporto sektoriuje siekiant sumažinti savitąjį 
išmetamų teršalų kiekį, ir pabrėžia, kad reikia didinti paramą moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, susijusiems su netaršaus judumo sprendimais; 

2. pabrėžia, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra pagrindinė priemonė, 
padedanti įgyvendinti Žaliąjį kursą, nes iki 80 % jos lėšų skiriama transportui, siekiant su 
klimatu susijusių tikslų; primygtinai reikalauja stiprios EITP ir įspėja, kad finansuojant 
Tvarios Europos investicijų planą (SEIP) lėšos neturi būti perskirstomos tokiu būdų, kuris 
neigiamai veikia EITP;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad transporto projektams reikia didelių investicijų, todėl, siekiant 
pritraukti investuotojus, būtinas teisinis tikrumas ir stabilūs tikslai; pabrėžia, kad iki šiol 
padarytoms investicijoms neturi kilti pavojus keičiant finansavimo sąlygas ir tikisi, kad 
įgyvendinant SEIP bus sukurta realistiška ir perspektyvi paramos investicijoms sistema; 

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti pakankamas investicijas į tvarią transporto infrastruktūrą, 
labai svarbu, kad visi atitinkami ES fondai (EITP, „InvestEU“, Europos struktūriniai ir 
investicijų fondai ir t.t.) ir Europos investicijų banko paskolos būtų pritaikyti konkretiems 
sektoriaus poreikiams, o valstybės narės įsipareigotų skirti tinkamą finansavimą; 

5. mano, kad ES ir valstybės narės jau turi keletą priemonių, skirtų užtikrinti, kad transporto 
sektorius prisidėtų prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo; šiuo atžvilgiu 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; 

6. ragina Komisiją transporto ir turizmo srityse aktyviau naudotis programa „InvestEU“.


