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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūros
(2019/2192(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių1,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. balandžio 17 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės2,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl transporto infrastruktūros 
jungčių ir prieinamumo Vidurio ir Rytų Europoje gerinimo3,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl karinio mobilumo4,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso5,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 16 d. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą 
Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: reikia sparčiau įgyvendinti didžiulio masto 
projektus, kad tinklo poveikis būtų pasiektas laiku“6,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 6 d. Europos Audito Rūmų apžvalgą Nr. 9/2018 
„Siekiant sėkmingo transporto sektoriaus Europos Sąjungoje. Uždaviniai, kuriuos reikia 
išspręsti“7,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi moderni daugiarūšio transporto infrastruktūra yra labai svarbi vidaus rinkos 
veikimui ir ES jungtims bei konkurencingumui ir sudaro sąlygas tvariam, pažangiam ir 
saugiam judumui;

B. kadangi transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T) užtikrinama ekonominė, socialinė ir 
teritorinė sanglauda ir prieinamumas visoje ES ir jos regionuose ir taip skatinamas 
ekonomikos augimas, užimtumas ir skaitmeninimas, kovojama su klimato kaita ir 
didinamas atsparumas;

1 OL L 348, 2013 12 20, p. 1.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0420.
3 OL C 215, 2018 6 19, p. 152.
4 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0498.
5 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_LT.pdf 
7 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_LT.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_LT.pdf
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C. kadangi valstybės narės įsipareigojo iki 2030 m. baigti kurti TEN-T pagrindinį tinklą, o 
iki 2050 m. – visuotinį tinklą; 

D. kadangi TEN-T politika turėtų būti skatinamas novatoriškų transporto sprendimų, 
mažataršio judumo sprendimų ir alternatyvių degalų diegimas visoje ES;

Ateities poreikiams pritaikytas TEN-T

1. pabrėžia daugiarūšio transporto pagrindinio tinklo koridorių, apimančių pagrindinius 
keleivių ir krovinių srautus tarp valstybių narių ir jų viduje, pridėtinę vertę; mano, kad 
juos būtina laiku užbaigti, pirmenybę teikiant pralaidumo kliūčių ir trūkstamų jungčių 
šalinimui, ypač tarpvalstybinėse atkarpose;

2. mano, kad svarbu toliau plėtoti TEN-T siekiant sutelkti dėmesį į pagrindinių ir 
visuotinių tinklų sujungimą kaimo, periferiniuose ir atokiausiuose regionuose ir salose; 
pabrėžia, kad žemėlapiai neturėtų būti iš esmės keičiami; ragina Komisiją perimti visus 
patikslinimus, nustatytus persvarstant Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP)8;

3. primygtinai ragina Komisiją įgyvendinant TEN-T pirmenybę teikti visiškam 
alternatyviųjų degalų diegimui visų rūšių transporto priemonėse, įskaitant atitinkamų 
technologijų, įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūros, saugos, saugumo ir 
sąveikumo standartų plėtojimą ir alternatyviųjų degalų reguliavimo sistemos kūrimą; 

4. pabrėžia, kad reikia toliau skatinti transporto jungtis miestų transporto mazguose, 
uostuose, oro uostuose ir daugiarūšio transporto platformose, siekiant užtikrinti vientisą, 
veiksmingą, pažangią ir tvarią keleivinio transporto ir krovinių logistikos judumo 
sistemą, taip skatinant veiksmingą perėjimą prie kitų transporto rūšių;

5. pabrėžia, kad inovacijos ir skaitmeninimas atlieka labai svarbų vaidmenį didinant 
transporto saugumą ir mažinant jo priklausomybę nuo iškastinio kuro; pabrėžia, kad 
plėtojant TEN-T reikia dažniau naudoti novatoriškas skaitmenines taikomąsias 
programas visose transporto rūšyse, įskaitant pažangiąsias transporto sistemas, Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistemą (ERMTS), laivų eismo stebėsenos ir informacines 
sistemas, upių informacijos paslaugas ir oro eismo valdymo sistemas (Bendro Europos 
dangaus oro eismo valdymo moksliniai tyrimai); 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad pažangūs ir autonominiai judumo sprendimai tampa 
komerciškai perspektyvūs ir kad reikia sparčiau modernizuoti atitinkamą TEN-T 
transporto ir skaitmeninę infrastruktūrą, kartu užtikrinant tarpvalstybinę sąveiką;

 
7. mano, kad viso tinklo infrastruktūros standartai sudaro sąlygas tikrai bendrai Europos 

transporto erdvei; mano, kad svarbu atnaujinti esamą infrastruktūrą atsižvelgiant į 
technologinę pažangą, didesnius pajėgumus ir poreikį didinti jos atsparumą krizių, pvz., 
pandemijų, poveikiui;

Finansavimas, valdymas ir priežiūra

8 Visų pirma patikslinimus, išdėstytus (Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės) priedo III dalyje. 
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8. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti pakankamas investicijas į TEN-T labai svarbu, kad visi 
atitinkami ES fondai (EITP, „InvestEU“, Europos struktūriniai ir investicijų fondai, 
„Europos horizontas“ t. t.) ir Europos investicijų banko paskolos būtų pritaikyti 
konkretiems transporto sektoriaus poreikiams, o valstybės narės įsipareigotų skirti 
tinkamą finansavimą; ragina Komisiją stiprinti kitų atitinkamų ES priemonių, ne vien 
EITP, (pvz., Europos regioninės plėtros fondo) sąveiką ir, be to, optimizuoti derinimo 
priemonių naudojimą siekiant pritraukti privačius investuotojus ir optimaliai panaudoti 
viešąjį finansavimą;

9. yra labai susirūpinęs dėl to, kad vėluojama įgyvendinti tarpvalstybinius projektus, nes 
tai trukdo laiku sukurti vientisus pagrindinio tinklo koridorius; ragina valstybes nares 
vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su jų tinklo dalimis, ir užtikrinti veiksmingas 
administracines procedūras, taip pat ragina jas didinti administracinių procesų 
skaitmeninimą;

10. ragina Komisiją stiprinti TEN-T įgyvendinimo priežiūrą stiprinant atitinkamas 
priemones ir Europos koordinatorių vaidmenį valdant koridorius; ragina Komisiją 
paaiškinti, kaip turi būti interpretuojamos taisyklės ir reikalavimai vertinimo, ataskaitų 
teikimo ir tinkamumo vertinimo tikslais; 

Transporto rūšys

11. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu užtikrinti kokybišką TEN-T kelių infrastruktūrą, ir 
ragina imtis priemonių siekiant toliau stiprinti kelių eismo saugumą laikantis visiškai 
saugaus eismo vizijos ir išlaikyti eksploatavimo saugumą per visą pažeidžiamos 
infrastruktūros gyvavimo ciklą; 

12. atkreipia dėmesį į naujoviškų ir aktyvių susietojo judumo būdų potencialą plėtojant 
miesto ir vietos lygmens transportą (žmonių ir prekių); ragina Komisiją ir valstybes 
nares glaudžiai bendradarbiauti su regionais ir miestais siekiant pagerinti vadinamąją 
paskutinio kilometro infrastruktūrą ir įvairiarūšio transporto jungtis visame TEN-T 
tinkle, taip sudarant sąlygas sklandžiau ir veiksmingiau naudotis infrastruktūra ir 
paslaugomis; 

13. pabrėžia labai svarbų geležinkelių transporto vaidmenį mažinant transporto 
priklausomybę nuo iškastinio kuro; mano, kad plėtojant TEN-T pirmenybė turi būti 
teikiama transporto rūšių keitimo ir veiksmingo geležinkelių transporto skatinimui, ypač 
tarpvalstybiniais atvejais, ir tai turėtų būti daroma visapusiškai diegiant ERTMS, 
šalinant tinklo kliūtis, užtikrinant sujungimą ir sąveikumą ir optimizuojant krovinių 
vežimo geležinkeliais koridorius atsižvelgiant į paklausą;

14. pabrėžia vidaus vandenų transporto, kaip tvarios transporto rūšies, svarbą ir būtinybę 
užtikrinti vandens kelių pajėgumą, kokybę ir tinkamumą laivybai, taip pat 
nenutrūkstamas pagrindinių ir visuotinių uostų bei geležinkelių ir kelių tinklų jungtis; 
ragina imtis veiksmų siekiant sudaryti palankesnes sąlygas novatoriškų ir tvarių 
sprendimų įsisavinimui šiame sektoriuje; 

15. pabrėžia aukštos kokybės jūrų transporto jungčių vaidmenį ES tarptautinėje ir vidaus 
prekyboje; mano, kad ramsčio „Jūrų greitkeliai“ tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas 
poreikiais grindžiamoms trumpųjų nuotolių jūrų jungtims ir paslaugoms, tvariai 
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papildančioms sausumos transportą, sudaryti palankesnes sąlygas jūrų uostų 
bendradarbiavimui ir jų susisiekimui su nuo pakrantės nutolusiais rajonais, taip pat 
skatinti švarių ir alternatyvių degalų kūrimą ir diegimą, atsižvelgiant į poveikio 
vertinimą, ir jūrų transportui skirtus efektyvaus energijos vartojimo sprendimus; 

16. pabrėžia, kad oro transportas yra labai svarbus norint užtikrinti ES susisiekimą su visu 
pasauliu, taip pat ir jos viduje, įskaitant jos periferinius regionus; mano, kad TEN-T yra 
svarbi priemonė siekiant paspartinti alternatyviųjų degalų naudojimą šiame sektoriuje, 
suteikiant būtinus pajėgumus pagrindiniam ir visuotiniam tinklui priklausančiuose oro 
uostuose;

Strateginė kryptis

17. pabrėžia, kad glaudžių transporto jungčių su trečiosiomis šalimis išlaikymas TEN-T 
tinkle ir tolesnė Vakarų Balkanų šalių integracija yra strategiškai svarbūs ES; mano, kad 
tikslinga išplėsti TEN-T transporto jungtis į šalis kandidates, pietines Viduržemio jūros 
regiono šalis ir Rytų partnerystės šalis, taip pat į Aziją, remiantis ES standartais ir 
abipusiškumo principu; ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti sienoms Europoje ir 
stebėti Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES poveikį pasienio regionams;

18. pripažįsta TEN-T vaidmenį stiprinant karinį mobilumą visoje ES; primygtinai 
reikalauja, kad tinklo atkarpos, kurios pripažintos tinkamomis kariniam mobilumui, 
būtų tiesiamos griežtai laikantis dvejopo naudojimo principo; primygtinai ragina 
Komisiją parengti strateginės infrastruktūros ir viso TEN-T apsaugos planus;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindinis ES bendros transporto politikos tikslas – sukurti bendrą transporto erdvę visoje 
Europoje. Pagrindinė politikos priemonė šiam tikslui pasiekti yra transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T) politika. Ji skirta visą Europą apimančio geležinkelio linijų, kelių, vidaus 
vandenų kelių, jūrų laivybos maršrutų, uostų, oro uostų ir geležinkelių terminalų tinklo 
įgyvendinimui ir plėtrai. Ja siekiama nustatyti ir užpildyti spragas, pašalinti trukdžius ir 
technines kliūtis, kad būtų sustiprinta bendra socialinė, ekonominė ir teritorinė sanglauda ES.

Nors pastaraisiais metais padaryta pažanga, politiką būtina persvarstyti, nes nuo paskutinės 
peržiūros įvyko nenumatytų pokyčių, darančių poveikį transporto sektoriui, ir tapo akivaizdu, 
kad tam tikrų pagrindinio tinklo koridorių tiesimo darbai vėluos ir gali būti neužbaigti iki 
nustatytų terminų. 

Labai svarbu atnaujinti Europos daugiarūšio transporto infrastruktūrą ir užtikrinti jos 
veiksmingumą ateityje, kad būtų užtikrintas ES vidaus rinkos veikimas, ES konkurencingumas 
ir remiamas perėjimas prie pažangaus, tvaraus, veiksmingo ir saugaus judumo. 

Svarbu priminti, kad galiojančių teisės aktų nereikia iš esmės keisti. Visų pirma, pagrindinio 
tinklo struktūra turėtų būti šiek tiek pakeista, kad nekiltų pavojus, jog jis nebus užbaigtas laiku 
iki 2030 m. Siekiant padidinti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) ir TEN-T 
vientisumą, EITP peržiūros priedo III dalyje1 išvardyti patikslinimai turėtų būti atkartoti 
naujuose TEN-T žemėlapiuose. Šie patikslinimai yra būtini norint geriau suprasti esamų 
koridorių maršrutus ir padidinti jų skaidrumą bei užtikrinti, kad naujajame TEN-T būtų 
atsižvelgiama į trūkstamas (tarpvalstybines) grandis ir kliūtis ir šios problemos būtų 
sprendžiamos. Norint užtikrinti Europos transporto politikos sėkmę, būtina laiku pabaigti tiesti 
trūkstamas grandis ir pašalinti kliūtis. Taip pat svarbu, kad jau pastatyta infrastruktūra būtų 
stebima ir vertinama siekiant užtikrinti jos veiksmingumą ir pajėgumus. Reikia užtikrinti, kad 
pagrindinis tinklas būtų baigtas kurti iki 2030 m. 

Siekiant užtikrinti TEN-T tinklų veiksmingumą, svarbu, kad keleivinio transporto ir krovinių 
logistikos judumo sistemos galėtų būti naudojamos saugiai, veiksmingai ir sklandžiai. Todėl 
turėtų būti skatinamos daugiarūšio transporto jungtys miestų transporto mazguose, uostuose, 
oro uostuose ir platformose. Bendram TEN-T efektyvumui užtikrinti labai svarbi ir vadinamoji 
paskutinio kilometro infrastruktūra. Todėl ir Komisija, ir valstybės narės turi glaudžiai 
bendradarbiauti su regionais ir miestais, kad sustiprintų paskutinio kilometro infrastruktūrą ir 
tokiu būdu padidintų įvairių tinklo naudotojų skaičių. 

Vienas iš svarbiausių naujojo TEN-T pakeitimų turi būti integruota alternatyviųjų degalų 
infrastruktūra. Įtraukus visų rūšių transportui skirtą alternatyviųjų degalų infrastruktūrą, galima 
paskatinti visiškai diegti alternatyviuosius degalus, o tai gali padėti išspręsti esamą paklausos 
ir pasiūlos dilemą. TEN-T ir paskelbta alternatyviųjų degalų infrastruktūros direktyvos peržiūra 
turi būti įgyvendinami kartu. 

Būsimo TEN-T pagrindinis aspektas turėtų būti parama visų transporto rūšių skaitmeninimui ir 
inovacijoms. Skaitmeninė pertvarka sukuria galimybės padaryti transportą saugesnį, tvaresnį ir 

1 P8_TA(2019)0420.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0420_LT.html
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veiksmingesnį. Pastaraisiais metais jau daug nuveikta intelektinių transporto sistemų (ITS), 
Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS), laivų eismo stebėsenos ir 
informacijos sistemų (VTMIS), upių informacijos paslaugų (RIS) ir oro eismo valdymo sistemų 
(SESAR) srityse. Kad skaitmeniniai sprendimai būtų taikomi ir diegiami veiksmingai, jie turi 
būti nuoseklūs ir tinkamai koordinuojami visoje ES. Persvarstant TEN-T taip pat reikėtų 
atsižvelgti į išmanųjį ir autonominį judumą. Plėtojant TEN-T reikia užtikrinti, kad būtų sukurta 
arba išplėsta būtina infrastruktūra ir užtikrintas tarpvalstybinis suderinamumas.

COVID-19 krizė parodė, kokia svarbi yra veikianti, gerai sujungta krovinių ir keleivių vežimo 
infrastruktūra. Ji taip pat parodė transporto vertę visai ekonomikai. Todėl svarbu tinklą įrengti 
taip, kad jis būtų atsparesnis naujiems pavojams ir krizėms. Šis būtinas atsparumo didinimas 
turi būti vertinamas atsižvelgiant į bendrą ES strateginį savarankiškumą ir Europos saugumo 
politiką.

Naujas TEN-T politikos aspektas yra karinių pajėgų judėjimas ES viduje ir už jos ribų, kaip 
nurodyta Karinio mobilumo veiksmų plane. Šiam judėjimui šiuo metu trukdo fizinės, teisinės 
ir reguliavimo kliūtys, kaip antai nesuderinama infrastruktūra arba sudėtingos muitinės 
procedūros. Siekiant įveikti kliūtis, atitinkamose TEN-T dalyse turi būti įrengti tinkami tinklai, 
atitinkantys dvejopos infrastruktūros paskirties – civilinės ir karinės – principą. 

Naujajame TEN-T tinkle turi būti vienodai atsižvelgiama į visas transporto rūšis. Siekiant 
sumažinti bendrą transporto sektoriaus išmetamų teršalų kiekį ir kartu užtikrinant piliečių 
judumą prieinamomis kainomis, svarbus technologinis neutralumas. Reikėtų vengti visoms 
transporto rūšims ir energijos šaltiniams taikyti vienodą sprendimą (angl. one size fits all). 

Reikia išlaikyti kelių infrastruktūros kokybę ir remti perėjimą prie mažataršio judumo keliuose. 
Pagrindinis principas, kuriuo turėtų būti vadovaujamasi, yra visiškai saugaus eismo vizija. 

Geležinkelių transportas atlieka itin svarbų vaidmenį mažinant transporto priklausomybę nuo 
iškastinio kuro. Dėl nacionalinių prioritetų krovinių srautas dažnai perkeliamas iš geležinkelių 
į kelių transportą. Turi būti stiprinamos geležinkelių jungtys, visų pirma tarpvalstybinės jungtys 
ir ekonominių centrų jungtys. Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas traukinių 
jungtims, kuriomis galima atlaisvinti dažnai naudojamus krovinių ir keleivių vežimo maršrutus. 
Geležinkelių koridoriai turi būti optimizuoti, užtikrinant sujungiamumą, sąveikumą ir 
pakankamą pajėgumų planavimą. 

Reikia užtikrinti, kad būtų padidinti vidaus vandenų kelių pajėgumai, kokybė ir tinkamumas 
laivybai. Vidaus vandenų keliai labai priklauso nuo upių gylio, todėl svarbu, kad vidaus 
vandenų kelių infrastruktūra būtų pritaikyta prie klimato kaitos keliamų iššūkių. Turėtų būti 
remiami tarpvalstybiniai sprendimai, skaitmeninimas ir inovacijos. Reikia pripažinti 
tarpvalstybinį vidaus vandenų uostų vaidmenį ir užtikrinti, kad pagrindiniuose vidaus vandenų 
uostuose padidėtų daugiarūšiškumas.

Oro transportas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant susisiekimą ES viduje, ypač su periferiniais 
ir salų regionais. TEN-T peržiūra gali tapti svarbia priemone siekiant paspartinti alternatyviųjų 
degalų naudojimą sektoriuje, atsižvelgiant į poveikio vertinimą. 

Reglamentu taip pat turėtų būti skatinamos pastangos sujungti ES su kitomis šalims už jos išorės 
sienų. Juo turėtų būti siekiama užtikrinti kuo didesnį tinklo tarp ES ir jos kaimyninių šalių 
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tęstinumą. Visų pirma reikia remti Vakarų Balkanų integraciją. Plėtojant transporto tinklą pagal 
TEN-T principus Vakarų Balkanai gali būti toliau integruojami į Sąjungos bendrąją rinką. Šalių 
kandidačių suinteresuotieji subjektai turėtų būti įtraukti į peržiūros procesą, pvz., per Vakarų 
Balkanų šešeto (VB6) Transporto bendriją. Ypatingą dėmesį taip pat reikia skirti naujoms 
sienoms, sukurtoms Sąjungoje dėl Jungtinės Karalystės išstojimo. Visų pirma reikia atsižvelgti 
į išstojimo poveikį Šiaurės jūros ir Atlanto vandenyno regionams.

Daugybė tyrimų parodė, kad TEN-T pagrindinių tinklų užbaigimui trukdo vėluojantis 
nacionalinis planavimo procesas. Todėl Komisija turi sustiprinti TEN-T įgyvendinimo 
priežiūrą. Turi būti sustiprintos galiojančiuose teisės aktuose numatytos priemonės ir Europos 
koordinatorių vaidmuo ir kompetencija. Valstybės narės turi rimtai vertinti savo įsipareigojimus 
pagal TEN-T reglamentą ir juos vykdyti pagal nustatytus reikalavimas, Administracinių ir 
teisminių procesų racionalizavimas ir skaitmeninimo didinimas turės būti svarbus žingsnis, 
kurio turės imtis valstybės narės, kad būtų paspartintas transporto infrastruktūros kūrimo 
užbaigimo procesas. 

Norint pasiekti TEN-T tikslus, būtinos pakankamos investicijos. Visuose atitinkamuose ES 
fonduose (EITP, „InvestEU“, ESI fondai, programa „Europos horizontas“ ir kt.) ir Europos 
investicijų banko teikiamose skolinimo operacijose turi būti atsižvelgiama į konkrečius 
transporto sektoriaus poreikius. Turėtų būti vengiama mažinti biudžetą. Teikti finansinę paramą 
transporto projektams gali trukdyti nepakankamas institucijų veiklos koordinavimas, 
negalėjimas įrodyti finansuojamų projektų pridėtinės vertės, mažiau išsivysčiusių regionų 
sunkumai pasinaudoti sudėtingais finansiniais mechanizmais ir valstybių narių nenoras skatinti 
tarpvalstybinių atkarpų tiesimą. Todėl svarbu supaprastinti paraiškų teikimo procedūras ir 
pateikti gaires mažiau išsivysčiusiems regionams ir šalims, kad būtų modernizuotos jų 
institucijos. Be to, reikia stiprinti TEN-T ir kitų atitinkamų ES priemonių, ne tik EITP, (pvz., 
ERPF) sinergiją. Valstybės narės turi visapusiškai įsipareigoti skirti tinkamą finansavimą, visų 
pirma tarpvalstybiniams projektams.

Būsima TEN-T reglamento peržiūra gali padėti atgaivinti Europos transporto tinklą, bet tik tuo 
atveju, jei peržiūra bus atlikta teisingai. Ji turi būti plataus užmojo, atnaujinti TEN-T ir padaryti 
jį tinkamą ateičiai. Transeuropinio transporto tinklo užbaigimas turi būti svarbus Sąjungos 
prioritetas.


