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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą nustatyti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę siekiant pasiūlyti didelio masto finansinę paramą, kad valstybių narių 
ekonomika taptų atsparesnė ir geriau pasirengusi ateičiai.

Nuomonės referentas nori pabrėžti transporto sektoriaus svarbą COVID-19 pandemijos metu. 
Ši krizė parodė, kaip svarbu, kad krovininis transportas gerai veiktų siekiant užtikrinti tiekimo 
saugumą, taip pat kad viešasis transportas ypatingos svarbos darbuotojams yra būtinas siekiant 
sušvelninti krizės poveikį. Todėl Europos transporto sistemos atsparumo didinimas yra 
strateginės svarbos klausimas. Be to, nuomonės referentas primena, kad transporto ir turizmo 
sektorius yra vienas iš labiausiai nukentėjusių sektorių nuo COVID-19 pandemijos, todėl jam 
reikia skirti ypatingą dėmesį Europos lygmeniu, o taip pat nacionaliniuose ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose.

Norint, kad Europos ekonomika greitai atsigautų, reikia investuoti į brandžius projektus, 
turinčius didelį augimo ir darbo vietų kūrimo rėmimo potencialą; nustatyti poreikiai, 
nepanaudotos investicijos ir šiuo metu vykdomi brandūs projektai, kuriais bus plėtojama 
transporto infrastruktūra, suteikia didelių galimybių šioje srityje.

Kadangi šiame sektoriuje išmetama daugiau kaip 25 % viso Europoje išmetamo CO2 kiekio ir 
užtikrinamas mažinimas yra ribotas, pirmenybė turėtų būti teikiama investicijoms, kuriomis 
siekiama remti transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą, atsižvelgiant į esamas 
konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas pagal Europos semestro procesą, taip pat į 
nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 

Europos Sąjunga ir toliau pirmauja pasaulyje transporto srityje. Kalbant apie ES eksporto 
sektorius, pasakytina, kad transportui tenka viena didžiausių eksportuotos vertės dalių, apimanti 
aviacijos, geležinkelių ar automobilių pramonės produktus ir paslaugas. Tačiau šiuo metu kyla 
abejonių dėl šios lyderystės ir ji turi būti ginama, be kita ko, pradedant taikyti žaliąsias 
technologijas, vykdant skaitmeninę transformaciją ir aktyviau diegiant inovacijas. 

Nuomonės referentas yra tvirtai įsitikinęs, kad norint užbaigti TEN-T pagrindinio tinklo 
pagrindines atkarpas bei mazgus ir prireikus papildyti nacionalinį finansavimą arba 
finansavimą iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir (arba) regioninės politikos fondų, 
reikia plataus užmojo investicijų į transporto sektorių. Teikiant paramą turėtų būti užtikrinta, 
kad TEN-T koridorių darbo planuose nurodytos atkarpos būtų užbaigtos laiku, ir pirmenybė 
turėtų būti teikiama darbams, kuriuos galima atlikti 2021–2023 m. laikotarpiu. 

Pirmenybė turėtų būti teikiama netaršių ir mažataršių transporto priemonių ir laivų naudojimui. 
Tokios investicijos turėtų būti skiriamos būtinai įkrovimo punktų ir (arba) degalų papildymo 
infrastruktūrai, nes šioje srityje vis dar juntamas trūkumas, visų pirma tolimųjų kelionių atveju, 
uostuose ir rečiau apgyvendintose vietovėse. Jos turėtų būti naudojamos ir tvaraus judumo 
mieste vystymui, įskaitant transporto priemonių parkus ir daugiarūšio transporto poreikius. Be 
to, svarbu diegti pažangiąsias kelių eismo valdymo sistemas ir judumo kaip paslaugos 
sprendimus, o Europos judumo duomenų erdvės, kaip svarbios Europos duomenų strategijos 
sudedamosios dalies, sukūrimas taip pat turėtų būti atspindėtas su ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemone susijusiuose prioritetuose.

Nuomonės referentas atkreipia dėmesį į riziką, kad, atsižvelgiant į trumpą laikotarpį ir į 
nacionaliniams paketams tenkantį svarbų vaidmenį įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir 
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atsparumo didinimo priemonę, Priemonės įgyvendinimas ir lėšų paskirstymas gali būti 
netikslūs, kad būtų laikomasi trumpų terminų. Nuomonės referentas mano, kad toks požiūris 
prieštarautų pradiniam Priemonės tikslui ir juo nereikėtų vadovautis.

Nuomonės referentas pabrėžia, kad dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės neturėtų padidėti vienodų sąlygų iškraipymo rizika bendrojoje rinkoje. Dėl tokio 
iškraipymo padidėtų ekonominiai skirtumai Sąjungoje ir pasunkėtų ilgalaikiai Europos augimo 
iššūkiai. Rengdamos ir įgyvendindamos savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planus ir siūlydamos reformas, valstybės narės turės atsižvelgti į SESV 107 straipsnį ir 
valstybės pagalbos sistemą bei jos apribojimus. Tinkamas bendrosios rinkos veikimas ir jos 
konkurencijos bei valstybės pagalbos taisyklės yra naudingi Europos vartotojams ir įmonėms 
bei yra būtini siekiant išvengti nepagrįsto konkurencijos iškraipymo. Todėl Komisija turėtų 
toliau atlikti savo vaidmenį pagal Sutartis, kad užtikrintų vienodas sąlygas ES bendrojoje 
rinkoje.

Nedarbo rodikliui, kuris yra konkrečios valstybės narės ir ekonominių pajėgumų išraiškos 
komponentas, poveikį daro valstybės narės darbo jėgos migracijos raida ES viduje. Kai 
emigracija iš valstybės narės didėja, tai daro poveikį ne tik jos BVP, bet ir mažina nedarbo lygį, 
kuris yra neatskiriama paskirstymo schemos dalis. Nors tai statistiškai teisinga, toks nedarbo 
sumažėjimas negali atskleisti tikrosios socialinės ir ekonominės padėties toje valstybėje narėje. 
Todėl siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pasiekti pagrindinį subalansuoto ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimo užmojį pagal jos tikslus, siūlomas 
nedarbo lygis turėtų būti pakoreguotas atsižvelgiant į atitinkamus migracijos srautus, susijusius 
su atskiromis valstybėmis narėmis.

Nuomonės referentas pripažįsta, kad migracijos srautų įtraukimas į paskirstymo schemą gali 
būti iššūkis, atsižvelgiant į neatidėliotiną poreikį nustatyti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę ir poreikį atidžiai apsvarstyti, kaip įgyvendinti šį svarbų pataisymą. Jeigu 
politiškai neįmanoma susitarti dėl šio įtraukimo į dabartinį pasiūlymą, tai, nuomonės referento 
manymu, ši papildoma paskirstymo schemos dalis, kaip esminis elementas, turi būti įtraukta į 
kitą ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės peržiūrą arba numatant tolesnę 
veiklą.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 

(6) ankstesnė patirtis parodė, kad krizių 
metu investicijos dažnai drastiškai 
mažinamos. Tačiau tam, kad būtų 
paspartintas ekonomikos atsigavimas ir 
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sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
gebėjimus ir procesus, kurie padeda 
įgyvendinti perėjimą prie švarios energijos, 
didinti energijos vartojimo efektyvumą 
būstų ir kituose pagrindiniuose 
ekonomikos sektoriuose. Tai taip pat padės 
Sąjungai tapti atsparesne ir mažiau 
priklausoma įvairinant pagrindines tiekimo 
grandines;

sustiprintas ilgalaikio augimo potencialas, 
šioje konkrečioje situacijoje labai svarbu 
remti investicijas. Siekiant tvaraus 
ekonomikos augimo ir padedant kurti 
darbo vietas, labai svarbu investuoti į 
žaliąsias ir skaitmenines technologijas, 
transporto infrastruktūrą, gebėjimus ir 
procesus, kurie padeda įgyvendinti 
perėjimą prie švarios energijos, didinti 
energijos vartojimo efektyvumą būstų ir 
kituose pagrindiniuose ekonomikos 
sektoriuose. Tai taip pat padės Sąjungai 
tapti atsparesne ir mažiau priklausoma 
įvairinant pagrindines tiekimo grandines;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) norint, kad Sąjungos ekonomika 
greitai atsigautų, reikia investuoti į 
brandžius projektus, turinčius didelį 
augimo ir darbo vietų kūrimo rėmimo 
potencialą; nustatyti poreikiai, 
nepanaudotos investicijos ir šiuo metu 
vykdomi brandūs projektai, kuriais bus 
plėtojama transporto infrastruktūra, 
suteikia daug galimybių šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) kadangi šiame sektoriuje išmetama 
daugiau kaip 25 % viso Europoje 
išmetamo CO2 kiekio, pirmenybė turėtų 
būti teikiama investicijoms, kuriomis 
siekiama remti transporto priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimą, 
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atsižvelgiant į esamas konkrečioms šalims 
skirtas rekomendacijas pagal Europos 
semestro procesą, taip pat į nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Priemonė turėtų padėti užbaigti 
TEN-T pagrindinio tinklo pagrindines 
atkarpas ir mazgus ir prireikus papildyti 
nacionalinį finansavimą arba 
finansavimą iš Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės ir regioninės politikos 
fondų. Teikiant paramą turėtų būti 
užtikrinta, kad TEN-T koridorių darbo 
planuose nurodytos atkarpos būtų 
užbaigtos laiku, ir pirmenybė turėtų būti 
teikiama darbams, kuriuos būtų galima 
atlikti 2021–2023 m. laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 

(19) siekiant užtikrinti prasmingą 
finansinį įnašą, atitinkantį faktinius 
valstybių narių poreikius imtis ir užbaigti 
reformas ir investicijas, įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planą, tikslinga nustatyti 
didžiausią joms pagal Priemonę suteikiamą 
finansinį įnašą, susijusį su finansine 
parama (t. y. negrąžintina finansine 
parama). Šio didžiausio įnašo suma turėtų 
būti apskaičiuota remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi, 
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atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu;

atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui ir santykiniu 
nedarbo lygiu, kuris yra koreguojamas 
taip, kad atspindėtų su darbo jėga 
susijusius vidaus migracijos srautus tarp 
valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) rengdamos ir įgyvendindamos savo 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus ir siūlydamos reformas, 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į SESV 
107 straipsnį ir valstybės pagalbos sistemą 
bei jos apribojimus. Tinkamas vidaus 
rinkos veikimas ir jos konkurencijos bei 
valstybės pagalbos taisyklės yra naudingi 
Europos vartotojams ir įmonėms bei yra 
būtini siekiant išvengti nepagrįsto 
konkurencijos iškraipymo. Todėl Komisija 
turėtų toliau atlikti savo vaidmenį pagal 
Sutartis, kad užtikrintų vienodas sąlygas 
vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) atsižvelgiant į numatomą trumpą 
terminą ir nacionaliniams paketams 
tenkantį svarbų vaidmenį įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę, kyla pavojus, kad 
pirmenybė bus teikiama lėšų 
panaudojimui siekiant laikytis termino, o 
ne pradinio lėšų naudojimo tikslui;
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Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, sveikata, konkurencingumu, 
atsparumu, našumu, švietimu ir įgūdžiais, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu, 
darbo vietomis ir investicijomis ir finansų 
sistemų stabilumu.

Šiuo reglamentu nustatytos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės taikymo sritis – tai politikos 
sritys, susijusios su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, žaliąja ir skaitmenine 
pertvarka, tvariu judumu, tarpvalstybiniu 
sujungiamumu, sveikata, 
konkurencingumu, atsparumu, našumu, 
švietimu ir įgūdžiais, moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis ir finansų sistemų stabilumu.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui ir santykiniu nedarbo 
lygiu.

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienai 
valstybei narei dėl 5 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodytos sumos skyrimo 
apskaičiuojamas taikant I priede išdėstytą 
metodiką, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, atvirkštiniu 
bendruoju nacionaliniu produktu (BVP) 
vienam gyventojui ir santykiniu nedarbo 
lygiu, kuris yra koreguojamas taip, kad 
atspindėtų su darbo jėga susijusius vidaus 
migracijos srautus tarp valstybių narių.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) užtikrina glaudų už įgyvendinimą 
Sąjungos, nacionaliniu ir, jei taikoma, 
regionų lygmenimis atsakingų asmenų 
bendradarbiavimą, kad būtų pasiekta pagal 
šį reglamentą nustatytų priemonių tikslų.

(c) užtikrina glaudų už įgyvendinimą 
Sąjungos, nacionaliniu ir, jei taikoma, 
regionų lygmenimis atsakingų asmenų 
bendradarbiavimą, kad būtų pasiekta pagal 
šį reglamentą nustatytų priemonių tikslų; 
taip pat

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) propaguoja ir skatina greitai 
užbaigti brandžius projektus, turinčius 
didelį augimo skatinimo ir darbo vietų 
kūrimo potencialą, taip pat ilgalaikį 
teigiamą poveikį ekonomikai ir 
visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Čia: Čia:

 i valstybės įnašo raktas,  i valstybės įnašo raktas,
 vienam i valstybės gyventojui tenkantis 
bendrasis vidaus produktas 2019 m.,

 vienam i valstybės gyventojui tenkantis 
bendrasis vidaus produktas 2019 m.,

 2019 m. svertinis vidutinis bendrasis vidaus 
produktas vienam 27 ES valstybių narių 
gyventojui,

 2019 m. svertinis vidutinis bendrasis vidaus 
produktas vienam 27 ES valstybių narių 
gyventojui,

 bendras i valstybės gyventojų skaičius  bendras i valstybės gyventojų skaičius 
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2019 m., 2019 m.,

 bendras 27 ES valstybių narių gyventojų 
skaičius 2019 m.,

 bendras 27 ES valstybių narių gyventojų 
skaičius 2019 m.,

 vidutinis i valstybės nedarbo lygis 2015–
2019 m.,

 vidutinis i valstybės nedarbo lygis 2015–
2019 m., kuris yra koreguojamas taip, kad  
atspindėtų su darbo jėga susijusius vidaus 
migracijos srautus tarp valstybių narių.

 vidutinis 27 ES valstybių nedarbo lygis 
2015–2019 m.

 vidutinis 27 ES valstybių nedarbo lygis 
2015–2019 m.

Or. en


