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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 ekonominiam, socialiniam ir 
aplinkosauginiam vystymuisi, jos tvarumui ir visų ES regionų teritorinio prieinamumo 
ir sujungiamumo 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 investicijų, kad būtų daroma pažanga įgyvendinant žaliąją ir 
skaitmeninę pertvarką šiame sektoriuje ir paspartintas perėjimas prie darnaus ir 
išmanaus judumo siekiant žaliojo kurso tikslų;

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 yra vieni iš labiausiai nukentėjusių sektorių nuo 
pastarojo meto COVID-19 krizės; 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; 

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, skirti pakankamai 
lėšų pavyzdiniams darnaus ir išmanaus judumo strategijos projektams, tikslams ir 
iniciatyvoms ir visų pirma padidinti finansinę paramą darnaus ir išmanaus judumo 
veiksmams; 

2. pakartoja, jog žalioji ir skaitmeninė pertvarka turėtų būti teisinga, įtrauki ir 
nediskriminuojanti, siekiant užtikrinti, kad transporto sektoriaus darbuotojai, verslas ir 
mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) galėtų prisitaikyti prie šio perėjimo, bei siekiant 
remti labiausiai paveiktus regionus ir bendruomenes; mano, kad svarbu skirti 
pakankamai lėšų šiam prisitaikymui, taip pat sektoriaus darbuotojų mokymui ir naujų 
kompetencijų ir įgūdžių ugdymui, siekiant suteikti naujų galimybių darbo rinkoje ir 
atitikti jos reikalavimus;

3. ragina ES transporto ir turizmo sektoriams skirti plataus užmojo biudžetą; mano, kad 
pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą (DFP) numatytas Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansavimas yra per mažas – jo nepakanka 
sektoriaus poreikiams patenkinti ir kylantiems sunkumams įveikti; pakartoja, kad EITP 
atlieka itin svarbų vaidmenį skatinant didelio efektyvumo transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) vystymą; pakartoja, kad tinkamas transporto projektų finansavimas 
padės skatinti sektoriaus atsigavimą ir paspartinti jo perėjimą prie tvaraus ir pažangaus 
judumo; 
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4. 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; 

5. 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 transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
pagrindinį ir visuotinį tinklus, ir 2022 m. biudžete vėl numatyti 2020 m. lygį 
atitinkančius įnašus; 

6. 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; ragina Komisiją sudaryti 
palankesnes sąlygas investicijoms į tinklo priežiūrą ir įgyvendinti pagrindinio tinklo 
priežiūros stebėsenos planą Europos lygmeniu, kad būtų užtikrintas sklandus 
susisiekimas tarp visų ES teritorijų;

7. 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;

8. pakartoja neatidėliotiną ir ne kartą išsakytą Parlamento raginimą Europos lygmeniu 
sukurti specialią tvaraus turizmo programą ir, be kita ko, jai skirti 300 mln. EUR 
biudžetą; pabrėžia, kad tai padėtų šiam glaudžiai su transportu susijusiam sektoriui 
atsigauti po COVID-19 krizės ir būtų pirmas žingsnis gerinant ES turizmo politiką;

9. ragina finansavimą Europos transporto srities agentūroms ir bendrosioms įmonėms 
skirti pagal joms tenkantį atsakomybės lygmenį; visu pirma primena Europos Sąjungos 
geležinkelių agentūros (ERA) ir bendrosios įmonės „Shift2Rail“ svarbą siekiant 
ilgalaikio perėjimo nuo kelių prie geležinkelių transporto ir pažangos kuriant bendrą 
Europos geležinkelių erdvę; taip pat primena, kad su „Boeing 737 Max“ susiję tyrimai 
lėmė didelį Europos 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; 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;

10. 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 ir vadovaujantis taisyklėmis; atkreipia dėmesį į tai, 
kad ES finansavimo programos, pvz., programa „Europos horizontas“, galėtų atlikti 
svarbų vaidmenį skatindamos partnerystę su ES šalimis, privačiuoju sektoriumi, fondais 
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ir kitais suinteresuotaisiais subjektais; todėl ragina mokslinių tyrimų programai 
„Europos horizontas“ skirti daugiau finansinių išteklių;

11. 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.


