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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos geležinkelių 
metų (2021 m.)
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0078),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0076/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ... Europos regionų komiteto nuomonę,2

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto nuomones, 

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

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 OL C ... (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
2 OL C ... (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate15 Komisija išdėstė Europos 
Sąjungai ir jos piliečiams skirtą Europos 
žaliąjį kursą. Europos žaliasis kursas yra 
nauja augimo strategija, kuria siekiama 
pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią 
visuomenę, pasižyminčią modernia, 
efektyviai išteklius naudojančia ir 
konkurencinga ekonomika, kurioje 
2050 m. visai nebus grynojo išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o 
ekonomikos augimas bus atsietas nuo 
išteklių naudojimo;

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate15 Komisija išdėstė Europos 
Sąjungai ir jos piliečiams skirtą Europos 
žaliąjį kursą. Europos žaliasis kursas yra 
nauja tvaraus augimo strategija, kuria 
siekiama pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir 
klestinčią visuomenę, pasižyminčią 
modernia, efektyviai išteklius naudojančia 
ir konkurencinga ekonomika, kurioje 
vėliausiai 2050 m. visai nebus grynojo 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, o ekonomikos augimas bus atsietas 
nuo išteklių naudojimo;

__________________ __________________
15 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis 
kursas“, COM(2019) 640 final.

15 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis 
kursas“, COM(2019) 640 final.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2019 m. gruodžio 12 d. išvadose16 
Europos Vadovų Taryba patvirtino tikslą 
ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti 
neutralaus poveikio klimatui Europos 
Sąjungą;

(2) 2019 m. gruodžio 12 d. išvadose16 
Europos Vadovų Taryba patvirtino tikslą 
vėliausiai 2050 m. užtikrinti neutralaus 
poveikio klimatui Europos Sąjungą;

__________________ __________________
16 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvados.

16 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvados.
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Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje17 
Europos Parlamentas palankiai įvertino 
Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ ir paragino ne vėliau kaip 2050 m. 
būtinai pereiti prie neutralizuoto poveikio 
klimatui visuomenės;

(3) 2020 m. sausio 15 d. rezoliucijoje17 
Europos Parlamentas palankiai įvertino 
Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ ir paragino kaip įmanoma 
anksčiau ir ne vėliau kaip 2050 m. būtinai 
pereiti prie neutralizuoto poveikio klimatui 
visuomenės. Savo 2020 m. balandžio 17 d. 
ir 2020 m. gegužės 15 d. rezoliucijose dėl 
atsako į Covid-19 krizę ir atsigavimo po 
jos Europos Parlamentas pakartojo, kad 
Europos žaliasis kursas ir toliau yra 
absoliutus Sąjungos prioritetas.

__________________ __________________
17 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
kurso (2019/2956(RSP)).

17 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
kurso (2019/2956(RSP)).

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus ir išmanaus judumo. Transporto 
sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso 
Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, ir ši dalis vis dar 

(4) atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, reikia pertvarkyti 
Sąjungos ekonomiką ir persvarstyti 
politiką, visų pirma transporto ir judumo 
srityje, o tai reiškia spartesnį perėjimą prie 
darnaus, įvairiarūšio ir išmanaus judumo. 
2017 m. transporto, įskaitant tarptautinę 
aviaciją, bet išskyrus tarptautinę laivybą, 
išmetamas CO2 kiekis Sąjungoje 28 proc. 
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didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, transporto sektoriuje išmetamų 
teršalų kiekį iki 2050 m. reikia sumažinti 
90 %. Transporto darnumui užtikrinti 
pirmenybė turi būti teikiama naudotojams, 
be to, jiems reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 
75 % šiuo metu keliais vežamų sausumos 
krovinių turėtų būti perkelta vežti 
geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais;

viršijo 1990 m. lygį ir sudarė 27 proc. viso 
ES-28 išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio1a, ir ši dalis vis dar 
didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį 
klimatui, transporto sektoriuje išmetamų 
teršalų kiekį ir kitokį poveikį klimatui kaip 
įmanoma anksčiau ir ne vėliau kaip 
2050 m. reikia sumažinti bent 90 proc. 
Transporto darnumui užtikrinti pirmenybė 
turi būti teikiama naudotojams, be to, jiems 
reikia užtikrinti įperkamesnes, 
prieinamesnes, sveikesnes ir švaresnes 
alternatyvas jų dabartiniams judumo 
įpročiams ir stiprinti alternatyvas, kuriose 
jau naudojami tvarūs transporto būdai, 
pvz., važiavimą dviračiu ir ėjimą 
pėsčiomis. Europos žaliojo kurso tikslas – 
paspartinti perėjimą prie darnaus ir 
išmanaus judumo, kad būtų sprendžiamos 
šios problemos. Visų pirma, didelė dalis iš 
75 proc. šiuo metu keliais vežamų 
sausumos krovinių turėtų būti perkelta 
vežti geležinkeliais ir vidaus vandenų 
keliais, nekasant naujų kanalų ir jų 
negilinant;
__________________
1a EAA „Transporto išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis Europoje“ 
(šaltinis: https://www.eea.europa.eu/data-
and-maps/indicators/transport-emissions-
of-greenhouse-gases/transport-emissions-
of-greenhouse-gases-12)

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Šiuo atžvilgiu labai svarbu, kad 
2011 m. Baltosios knygos1a tikslai būtų 
įgyvendinami, spartinami ir tobulinami. 
Kalbant konkrečiau, 50 proc. vidutinio 
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atstumo ir tarpmiestinio keleivių vežimo 
rinkos daliai reikia pereiti nuo kelių prie 
geležinkelių ir vandens transporto, o 
krovinių vežimo sektoriuje iki 2030 m. 
30 proc. (o iki 2050 m. – daugiau kaip 
50 proc.) krovinių turėtų būti pervežama 
kitų rūšių transportu, pavyzdžiui, 
geležinkelių ar vandens transportu. Iki 
2020 m. turėtų būti sukurta Europos 
daugiarūšio transporto informacijos, 
valdymo ir mokėjimo sistema, skirta 
keleiviniam ir krovininiam transportui. 
Iki 2050 m. visi pagrindinio tinklo oro 
uostai turėtų būti prijungti prie 
geležinkelių tinklo, pageidautina greitųjų 
geležinkelių, o visi pagrindiniai jūrų 
uostai turėtų būti pakankamai prijungti 
prie krovininio geležinkelių transporto ir, 
kai įmanoma, prie vidaus vandenų kelių 
sistemos. Turėtų būti visapusiškai taikomi 
principai „naudotojas moka“ ir „teršėjas 
moka“, o privatusis sektorius turėtų imtis 
veiksmų, kad pašalintų iškraipymus, 
gautų pajamų ir užtikrintų būsimų 
investicijų į transportą finansavimą.
__________________
1a MOVE GD baltoji knyga „Bendros 
Europos transporto erdvės kūrimo planas. 
Konkurencingos efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamos transporto 
sistemos kūrimas“ (šaltinis: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
1DC0144&from=LT)

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) geležinkeliai yra svarbūs, nes gali 
padėti pasiekti proveržį siekiant tikslo iki 

(5) geležinkeliai yra svarbūs, nes gali 
padėti kaip įmanoma anksčiau ir ne 
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2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą. Tai viena iš ekologiškiausių ir 
efektyviausiai energiją vartojančių 
transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant 
geležinkeliais tas pats atstumas įveikiamas 
išmetant gerokai mažiau CO2 nei keliaujant 
kelių ar oro transporto priemonėmis, taip 
pat tai vienintelis transporto sektorius, 
kuriame nuo 1990 m. beveik nuolatos 
mažėjo išmetamas ŠESD ir CO2 kiekis. Be 
to, 1990–2016 m. geležinkelių sektoriuje 
suvartota mažiau energijos18 ir vis dažniau 
naudojami atsinaujinantieji energijos 
ištekliai;

vėliau kaip 2050 m. pasiekti tikslą 
užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. 
Tai viena iš ekologiškiausių ir 
efektyviausiai energiją vartojančių 
transporto rūšių. Didžioji dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant 
geležinkeliais tas pats atstumas įveikiamas 
išmetant gerokai mažiau CO2 nei keliaujant 
kelių ar oro transporto priemonėmis, taip 
pat tai vienintelis transporto sektorius, 
kuriame nuo 1990 m. beveik nuolatos 
mažėjo išmetamas ŠESD ir CO2 kiekis. Be 
to, 1990–2016 m. geležinkelių sektoriuje 
suvartota mažiau energijos18 ir vis dažniau 
naudojami atsinaujinantieji energijos 
ištekliai. Nepaisant šios akivaizdžios 
naudos, geležinkelių sektorius yra gerokai 
prastesnėje padėtyje palyginti su kitomis 
transporto rūšimis, visų pirma aviacija, 
nes oro transporto bendrovės atleidžiamos 
nuo aviacinio kuro mokesčio, ES vidaus 
aviacija atleidžiama nuo keleivinių PVM 
ir aviacijos sektorius pagal apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemą gauna 
daug nemokamų leidimų. Šie privalumai 
dažnai reiškia, kad net ir trumpais 
atstumais geležinkeliai atsiduria 
nepalankioje padėtyje palyginti su 
aviacija, kuri, nepaisant didesnio poveikio 
klimatui, gali pasiūlyti 
konkurencingesnius trumpųjų nuotolių 
skrydžius. Be to, palyginti su kitomis 
transporto rūšimis, geležinkelių išorės 
poveikis yra nedidelis ir gerai 
internalizuotas. Pavyzdžiui, kelių 
transporto išorės poveikis vis dar tik iš 
dalies įtraukiamas į kelių apmokestinimą. 
Svarbu apsvarstyti tikrąją kiekvienos 
transporto rūšies kainą ir sustabdyti 
paslėptas subsidijas internalizuojant 
išorės poveikį, įgyvendinant principus 
„teršėjas moka“ ir „naudotojas moka“, 
taip pat suteikiant geležinkeliui tinkamą ir 
prieinamą vietą judumo rūšių derinyje.

__________________ __________________
18 Mobilumo ir transporto GD 2019 m. 
statistikos knygelė „ES transportas 

18 Mobilumo ir transporto GD 2019 m. 
statistikos knygelė „ES transportas 



PR\1205344LT.docx 11/31 PE652.338v01-00

LT

skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas). skaičiais“ (šaltinis: Eurostatas).

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis, geležinkelių 
sektorius prisideda prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos;

(6) sujungdamas pagrindinius Sąjungos 
transporto maršrutus su periferiniais 
regionais ir teritorijomis ir sukurdamas bei 
atkurdamas trūkstamas regionines 
tarpvalstybines geležinkelio jungtis1a 
geležinkelių sektorius prisideda prie 
socialinės, ekonominės ir teritorinės 
sanglaudos. Be to, atokiose vietovėse 
dažnai yra mažiau tinklų, kuriems reikia 
skirti ypatingą dėmesį, ir jie būna mažiau 
išvystyti. Taip pat, visos Sąjungos pasienio 
regionai sudaro 40 proc. Sąjungos 
teritorijos, ir juose gyvena trečdalis jos 
gyventojų1b, tačiau juose dažnai 
susiduriama su dvigubai sudėtingesne 
padėtimi, kadangi tai būna ir kaimo 
vietovės, ir nacionalinių tinklų pakraščiai;
__________________
1a REGIO GD ataskaita „Teisinių ir 
administracinių pasienio kliūčių poveikio 
regionuose prie sausumos sienų 
kiekybinis nustatymas“ (šaltinis: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf) 
1b REGIO GD ataskaita „Teisinių ir 
administracinių pasienio kliūčių poveikio 
regionuose prie sausumos sienų 
kiekybinis nustatymas“ (šaltinis: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf) 

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu kuo labiau 
mažinti triukšmą. Pašalinus šias kliūtis, 
sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau diegti 
inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms;

(7) nors keleivių vežimui geležinkeliais 
tenkanti Sąjungos sausumos transporto 
sektoriaus dalis nuo 2007 m. padidėjo tik 
nedaug, krovinių vežimui tenkanti dalis 
sumažėjo. Išlieka nemažai kliūčių sukurti 
tikrą bendrą Europos geležinkelių erdvę, be 
kita ko, susijusių su poreikiu skatinti 
sąveikumą ir skaitmeninimą, paspartinti 
Europos mastu diegiamų modernių 
traukinių valdymo sistemų (ERTMS), 
skirtų tiek traukinių, tiek geležinkelio 
vėžių įrangai, įgyvendinimą, internalizuoti 
išorės sąnaudas ir kuo labiau sumažinti 
triukšmą – tiek mažinti triukšmą jo 
šaltinyje, t. y. modernizuojant krovininius 
vagonus geležinkeliuose, tiek diegti 
apsaugos nuo triukšmo priemones, pvz., 
sienas palei geležinkelį. Pašalinus šias 
kliūtis, sumažinus išlaidas ir ėmus sparčiau 
diegti inovacijas bus galima išnaudoti visą 
geležinkelių potencialą. Todėl geležinkelių 
transportą reikia dar labiau plėtoti, siekiant 
užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis 
keliautojams ir įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant populiarinti geležinkelių 
transportą, atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su 

(8) siekiant populiarinti geležinkelių 
transportą, atsižvelgiant į Komisijos 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
nustatytus tikslus, be kita ko, susijusius su 
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darniu ir išmaniu judumu, 2021-ieji turėtų 
būti paskelbti Europos geležinkelių metais. 
2021-ieji bus svarbūs metai Sąjungos 
geležinkelių transporto politikai, nes tai 
bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį 
geležinkelių dokumentų rinkinį priimtos 
taisyklės, visų pirma keleivių vežimo 
valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo 
ir visoje Sąjungoje veikiančių geležinkelio 
įmonių išlaidų ir administracinės naštos 
mažinimo taisyklės, bus įgyvendinamos 
visoje ES. Kai kuriose valstybėse narėse 
didėja visuomenės susidomėjimas 
geležinkeliais, taip pat ir naktiniais 
traukiniais, kaip, be kita ko, rodo 
iniciatyvos „#DiscoverEU“ populiarumas. 
Be to, tarptautinis meno festivalis 
„Europalia“ kaip savo 2021 m. temą 
pasirinko geležinkelių įtaką menui ir sieks 
atkreipti dėmesį į svarbų geležinkelių 
vaidmenį skatinant socialines, ekonomines 
ir pramonines permainas,

darniu ir išmaniu judumu, 2021-ieji turėtų 
būti paskelbti Europos geležinkelių metais. 
2021-ieji bus svarbūs metai Sąjungos 
geležinkelių transporto politikai, nes tai 
bus pirmieji ištisi metai, kuriais pagal 4-ąjį 
geležinkelių dokumentų rinkinį priimtos 
taisyklės, visų pirma keleivių vežimo 
valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo 
ir visoje Sąjungoje veikiančių geležinkelio 
įmonių išlaidų ir administracinės naštos 
mažinimo taisyklės, bus įgyvendinamos 
visoje ES. Ypatingą dėmesį taip pat reikia 
skirti teisingam techninio ramsčio – 
saugos, sąveikumo ir naujo ESGA 
vaidmens – vykdymo užtikrinimui. Kai 
kuriose valstybėse narėse didėja 
visuomenės susidomėjimas geležinkeliais, 
taip pat ir naktiniais traukiniais, kaip, be 
kita ko, rodo iniciatyvos „#DiscoverEU“ 
populiarumas. Be to, tarptautinis meno 
festivalis „Europalia“ kaip savo 2021 m. 
temą pasirinko geležinkelių įtaką menui ir 
sieks atkreipti dėmesį į svarbų geležinkelių 
vaidmenį skatinant socialines, ekonomines 
ir pramonines permainas;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) net jei dėl pasaulinės sveikatos 
krizės, kurią sukėlė COVID-19 
pandemijos protrūkis, gyvenimas 
valstybėse narėse beveik sustojo, 
geležinkelių ir miesto bėginio transporto 
sistemos ir toliau užtikrino prekių 
judėjimą ir išlaikė pagrindinių paslaugų 
teikimą, be kita ko, svarbiausių profesijų 
keleiviams. Pasaulyje po COVID-19 
Europos judumo įpročiai labai pasikeis. 
Aviacijos sektorius bus restruktūrizuotas, 
todėl gali būti, kad sumažės trumpųjų 
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nuotolių skrydžių skaičius, o geležinkeliai 
turės atlikti svarbų vaidmenį palengvinant 
perėjimą nuo trumpųjų nuotolių skrydžių 
prie greitųjų traukinių linijų;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) kadangi Sąjunga iš savo fondų ir 
priemonių teikia paramą investicijoms į 
geležinkelių infrastruktūrą, ji daro 
tiesioginį poveikį geležinkelių skatinimui. 
Šį tiesioginį poveikį reikėtų visapusiškai 
išnaudoti. Geležinkelių atgimimui reikia 
papildomo finansavimo, kuris visų pirma 
turėtų būti skiriamas trūkstamų 
regioninių tarpvalstybinių geležinkelių 
jungčių kūrimui ir atkūrimui, esamų 
linijų, tiltų ir tunelių priežiūrai ir 
atnaujinimui, taip pat nebenaudojamų 
linijų ten, kur keleivių ir krovinių vežimui 
galima pereiti prie geležinkelių, 
atgaivinimui. Naujos idėjos dėl geriausio 
riedmenų naudojimo galėtų būti 
įgyvendintos visoje ES, pavyzdžiui, 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
naktinių traukinių paslaugų atkūrimui. 
Didelis finansavimas ir didesnė bendro 
ES finansavimo dalis yra labai svarbūs ir 
turėtų būti orientuoti į tvarų, įvairiarūšį ir 
pažangų judumą, o geležinkeliai turi būti 
visų Europos judumo strategijų pagrindas 
ir išankstinė finansavimo sąlyga. Komisija 
turėtų užtikrinti, kad planuojant ir 
vykdant 2021 m. ES biudžetą šiam 
geležinkelių atgimimui būtų skirta 
pakankamai lėšų; 

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) geležinkelių patrauklumui 
padidinti taip pat reikia užtikrinti geresnę 
prieigą visiems naudotojams. 
Atsižvelgiant į tai, kad visuomenė vis 
senėja, prieinamumas neįgaliems ir riboto 
judumo naudotojams turi tapti standartu, 
o siekiant šio tikslo turėtų būti nustatytas 
visapusiškas tęstinės kelionės bilietų 
pardavimas ir įvairiarūšiam transportui 
pritaikytos, lengvai suprantamos ir 
įmanomos pasinaudoti keleivių teisės.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021-ieji skelbiami Europos geležinkelių 
metais (toliau – Europos metai).

2021-ieji skelbiami Europos geležinkelių 
metais (toliau – Europos metai), kuriais 
remiamas geležinkelių, kaip tvaraus 
Sąjungos judumo politikos pagrindo, 
plėtojimas.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darni, novatoriška ir saugi 

a) populiarinamas geležinkelių 
transportas – darnaus, novatoriško ir 
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transporto rūšis, pirmiausia pabrėžiant tai, 
kad geležinkeliai gali padėti pasiekti 
proveržį siekiant tikslo iki 2050 m. 
užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją 
visuomenę ir ypač jaunimą;

saugaus transporto pagrindas, visų pirma:

i) pabrėžiant tai, kad geležinkeliai gali 
padėti pasiekti proveržį siekiant kaip 
įmanoma anksčiau ir vėliausiai 2050 m. 
užtikrinti Sąjungos poveikio klimatui 
neutralumą, ir orientuojantis į plačiąją 
visuomenę ir ypač į neįgaliuosius ir riboto 
judumo asmenis, taip pat į jaunimą, ir 
ii) pabrėžiant teigiamą vaidmenį, kurį 
geležinkeliai gali atlikti kaip tvaraus, 
patogaus ir saugaus transporto pagrindas 
pandemijos metu ir po jos vežant tiek 
keleivius, tiek krovinius.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) didinamas patogumas keleiviams 
ir jų pasitikėjimas geležinkelių transportu 
skatinant tvaraus įvairiarūšio transporto 
naudą, pvz., leidžiant traukiniais vežti 
dviračius, remiant iniciatyvas, kuriomis 
siekiama įgyvendinti tęstinės kelionės 
bilietų pardavimą, skatinant geležinkelių 
keleivių teises ir skatinant Europos 
naktinių traukinių paslaugų atkūrimą1a;
__________________
1a MOVE GD kvietimas pateikti 
pasiūlymus „Bandomasis projektas dėl 
tarpvalstybinių naktinių traukinių 
atnaujinimo Europos Parlamento 
prašymu“ (šaltinis: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=6170&locale=lt)
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Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) sprendžiamas su turizmu susijusio 
transporto poveikio aplinkai klausimas ir 
didinamas visuomenės informuotumas 
apie tvaraus turizmo poreikį;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) daug dėmesio skiriama europiniam 
tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui, t. y. 
gebėjimui suartinti piliečius, suteikti jiems 
galimybę pažinti visą Sąjungos įvairovę, 
skatinti sanglaudą ir prisidėti prie Sąjungos 
vidaus rinkos integracijos;

b) daug dėmesio skiriama europiniam 
tarpvalstybiniam geležinkelių aspektui ir 
poreikiui Sąjungos nacionalinių 
geležinkelių tinklų įvairovę paversti tikru 
europiniu tinklu, kuris suartintų piliečius, 
suteiktų jiems galimybę pažinti visą 
Sąjungos įvairovę, skatintų sanglaudą ir 
prisidėtų prie Sąjungos vidaus rinkos 
integracijos, visų pirma skatindamas 
naudotis geležinkelių teikiamomis 
galimybėmis, kai jie gali pakeisti 
trumpųjų nuotolių skrydžius;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didinamas geležinkelių sektoriaus c) didinamas geležinkelių sektoriaus 



PE652.338v01-00 18/31 PR\1205344LT.docx

LT

indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su regionų vystymusi, pramonės 
konkurencingumu, ekologiniu turizmu, 
inovacijomis, užimtumu, švietimu, jaunimu 
bei kultūra ir prieinamumo neįgaliesiems 
gerinimu;

indėlis į Sąjungos ekonomiką, pramonę ir 
visuomenę, visų pirma plėtojant aspektus, 
susijusius su regionų vystymusi, pramonės 
konkurencingumu, ekologiniu turizmu, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
užimtumu, švietimu, jaunimu bei kultūra ir 
prieinamumo neįgaliesiems ir riboto 
judumo asmenims gerinimu;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iniciatyvos ir renginiai, įskaitant 
renginius valstybėse narėse, kuriais 
įvairiais kanalais ir priemonėmis 
skatinamos diskusijos, didinamas 
informuotumas ir sudaromos palankios 
sąlygos piliečiams, įmonėms ir valdžios 
institucijoms įsipareigoti paskatinti daugiau 
žmonių keliauti ir daugiau prekių vežti 
geležinkeliais, taip kovojant su klimato 
kaita;

a) iniciatyvos ir renginiai, įskaitant 
renginius valstybėse narėse, kuriais 
įvairiais kanalais ir priemonėmis 
skatinamos diskusijos, didinamas 
informuotumas ir sudaromos palankios 
sąlygos piliečiams, įmonėms ir valdžios 
institucijoms įsipareigoti paskatinti daugiau 
žmonių keliauti ir daugiau prekių vežti 
geležinkeliais, taip kovojant su klimato 
kaita, taip pat pabrėžiant kelionių 
geležinkeliu saugumą ir patogumą;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) skatinamos ir remiamos 
iniciatyvos valstybėse narėse, kad visose 
valdžios institucijose būtų įgyvendinamos 
viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvos, 
kuriomis siekiama sudaryti palankesnes 
sąlygas verslo kelionėms geležinkeliais;
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Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) kaupiama patirtis ir geriausios 
praktikos pavyzdžiai, susiję su 
priemonėmis, sudarančiomis sąlygas 
saugiai naudotis geležinkeliais virusinės 
pandemijos metu ir po jos, nuosekliai 
atsižvelgiant į visas transporto rūšis;

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija remia geležinkelių, kaip 
tvaraus Sąjungos judumo politikos 
pagrindo, plėtrą:
a) skatindama iniciatyvas, kuriomis 
sudaromos vienodos sąlygos įvairių rūšių 
transportui, šalinami mokesčių ir 
apmokestinimo praktikos nenuoseklumai, 
suvienodinamas požiūris į keleivių teises 
ir sukuriamos pagrindinės sąlygos 
įvairiarūšio transporto tęstinės kelionės 
bilietų pardavimui;
b) remdama regionines geležinkelių 
jungtis visoje ES ir toliau teikdama 
paramą trūkstamoms regioninėms 
geležinkelių jungtims; 1a

c) remdama iniciatyvas, susijusias su 
visais trimis pagrindiniais ramsčiais, 
kurie sudaro judumo politikos pagrindą, 
jas susiejant, integruojant ir daugiausia 
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dėmesio skiriant naudotojams, visų 
pirma:
– daugiarūšio transporto aspektu: 
įtraukiant ir derinant visas transporto 
rūšis, nes judumas yra poreikis gauti 
paslaugas „nuo durų iki durų“ ,
– jungčių aspektu: sujungiant 
transporto rūšis, pavyzdžiui, užtikrinant 
geresnį tvarkaraščių sudarymą ir geresnę 
įvairiarūšio transporto keleivių teisių 
apsaugą, taip pat imantis infrastruktūros 
priemonių, pavyzdžiui, kuriant 
tarpvalstybines jungtis,
– sąveikos aspektu: pavyzdžiui, 
parengiant technines specifikacijas, tokias 
kaip, be kita ko, JT chartija ir 
prieinamumo aktas dėl galimybės laisvai 
naudotis infrastruktūra, riedmenimis ir 
keleivių vežimo geležinkeliais techninėse 
specifikacijose nustatytais informacijos 
formatais (PRM TSI);
d) atnaujinant pastangas užbaigti 
Europos traukinių valdymo sistemos 
(ERTMS) diegimą tiek geležinkelių 
riedmenyse, tiek infrastruktūroje ir 
sustiprinti apsaugą nuo triukšmo 
mažinant triukšmą jo šaltinyje, 
modernizuojant krovininius vagonus ir 
įrengiant nuo triukšmą slopinančias 
užtvaras;
e) plėtojant perėjimo prie kitų rūšių 
transporto turizmo politiką, bendrai 
remiant geležinkelių sektorių, Europos 
kultūros pramonę ir nacionalinius bei 
Europos turizmo pramonės atstovus ir 
apie tai informuojant;
f) gerinant keleiviams teikiamą 
informaciją ir įgyvendinant 2009 m. 
sausio 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 80/20091b, 
kad būtų galima teikti palyginamus 
duomenis apie visą transportą, įskaitant 
informaciją apie lėktuvų bilietus, ir apie 
geriausią alternatyvią traukinių ir (arba) 
autobusų jungtį tais atvejais, kai kelionė 
yra trumpesnė nei penkios valandos;
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g) skatinant verslu paremtas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
sertifikavimo sistemas ir parengti bendrus 
ES standartus, kad būtų galima įvertinti 
kiekvienos keleivių ir krovinių vežimo 
kelionės anglies pėdsaką, teikiant jų 
versijas, kurios būtų pritaikytos įvairiems 
naudotojams, pvz., įmonėms ir atskiriems 
asmenims, ir kuriais būtų skatinamos 
geresnės pasirinkimo galimybės ir 
sudaromos palankesnės sąlygos švaresnių 
transporto sprendimų rinkodarai.
__________________
1a Sėkmingai įgyvendintas kvietimas teikti 
pasiūlymus „Trūkstamos jungtys“ 
(šaltinis: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/c2017-5080-annex.pdf) 
1b 2009 m. sausio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 80/2009 dėl Elgesio su 
kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis 
kodekso ir panaikinantis Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 2299/89 (OL L 35, 
2009 2 4, p. 47–55).

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos institucijos ir įstaigos, taip 
pat valstybės narės atitinkamai Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis gali naudoti 
nuorodą į Europos metus ir jų logotipą, 
populiarindamos 1 dalyje nurodytą veiklą.

2. Sąjungos institucijos ir įstaigos, taip 
pat valstybės narės atitinkamai Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis gali naudoti 
nuorodą į Europos metus ir jų logotipą, 
populiarindamos 1 ir 2 dalyje nurodytą 
veiklą.

Konkrečiai, per Europos metus Komisija 
skatina naudoti esamą Sąjungos naktinių 
traukinių tinklą ir remia iniciatyvas, 
pagal kurias tarpvalstybiniai naktiniai 
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traukiniai naudojami Sąjungos vaizdinei 
tapatybei propaguoti.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą nacionaliniu lygmeniu yra 
atsakingos valstybės narės. Tuo tikslu 
valstybės narės paskiria nacionalinius 
koordinatorius. Nacionaliniai 
koordinatoriai užtikrina atitinkamos 
veiklos koordinavimą nacionaliniu 
lygmeniu.

Už dalyvavimo Europos metų veikloje 
organizavimą nacionaliniu lygmeniu yra 
atsakingos valstybės narės. Tuo tikslu 
valstybės narės paskiria nacionalinį 
koordinatorių ir suteikia jam pakankamai 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių savo 
užduotims vykdyti. Nacionaliniai 
koordinatoriai užtikrina atitinkamos 
veiklos koordinavimą nacionaliniu 
lygmeniu ir veikia kaip sąsaja su 
koordinavimu Sąjungos lygmeniu. 
Nacionaliniai koordinatoriai parenkami 
remiantis jų parodytais siekiais plėtoti 
geležinkelius Europoje.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama koordinuoti Europos 
metų veiklą, Komisija reguliariai šaukia 
nacionalinių koordinatorių posėdžius. Tie 
posėdžiai taip pat suteikia galimybę keistis 
informacija apie Europos metų veiklos 
įgyvendinimą nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis; Europos Parlamento atstovai 
gali dalyvauti tuose susitikimuose kaip 
stebėtojai.

1. Siekdama koordinuoti Europos 
metų veiklą, Komisija reguliariai šaukia 
nacionalinių koordinatorių ir atitinkamo 
Europos Parlamento atstovo posėdžius. 
Tie posėdžiai taip pat suteikia galimybę 
keistis informacija apie Europos metų 
veiklos įgyvendinimą nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis. Be to, Europos 
Parlamento ir geležinkelių sektoriaus 
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atstovai turi būti kviečiami dalyvauti tuose 
apsikeitimuose.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atsižvelgdama į biudžeto 
galimybes, gali skelbti kvietimus teikti 
pasiūlymus ir projektus, kuriems gali būti 
teikiama parama dėl jų išskirtinio indėlio 
siekiant metų tikslų.

Komisija skelbia kvietimus teikti 
pasiūlymus ir projektus, kuriems gali būti 
teikiama parama dėl jų išskirtinio indėlio 
siekiant metų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos metų tikslais Komisija prireikus 
bendradarbiauja su kompetentingomis 
tarptautinėmis organizacijomis, kartu 
užtikrindama Sąjungos dalyvavimo 
matomumą.

Europos metų tikslais Komisija 
bendradarbiauja su kompetentingomis 
tarptautinėmis organizacijomis ir 
kompetentingomis kaimyninių trečiųjų 
šalių valdžios institucijomis, kartu 
užtikrindama Sąjungos dalyvavimo 
matomumą.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui 
ataskaitą dėl šiame sprendime numatytų 
iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir 
bendro vertinimo.

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 
Komisija viešai paskelbia ir Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų 
komitetui pateikia ir pristato ataskaitą dėl 
šiame sprendime numatytų iniciatyvų 
įgyvendinimo, rezultatų ir bendro 
vertinimo.

Po ataskaitos vertinimo Komisija imasi 
tolesnių veiksmų, susijusių su ta 
ataskaita, imdamasi visų būtinų 
teisėkūros iniciatyvų.

Or. en
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
Finansinė teisės akto pasiūlymo pažyma
3.2.1. lentelė Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Komisijos siūlomas tekstas

Daugiametės finansinės programos išlaidų 
kategorija

1 išlaidų kategorija [Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika] 3 
išlaidų kategorija [Gamtos ištekliai ir aplinka]

2020 
metai

2021 
metai

2022 
metai

2023 
metai

2024 
metai

2025 
metai

2026 
metai

Po 
2027 
m.

Iš viso

Įsipareig
ojimai (1) 0,500 1,500 2,000Veiklos asignavimai 

06.02.05 (2020 m. biudžetas) / 02.20.04.01 
(2021–22 m.) Veiksmai, kuriais remiama 
Europos transporto politika

Mokėji
mai (2) 0,300 1,200 0,500 2,000

Įsipareig
ojimai (1) 6,000 6,000

Veiklos asignavimai 

01.02.02.50 „Europos horizontas“

02.03.01 Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė – Transportas

09.02 LIFE

Mokėji
mai (2) 3,000 3,000 6,000

IŠ VISO asignavimų pagal 1 ir 3 išlaidų 
kategorijas

Įsipareig
ojimai =1+3 0,500 7,500 8,000
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Mokėji
mai =2+3 0,300 4,200 3,500 8,000

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Pakeitimas

Daugiametės finansinės programos išlaidų 
kategorija

1 išlaidų kategorija [Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika] 3 
išlaidų kategorija [Gamtos ištekliai ir aplinka]

2020 
metai

2021 
metai

2022 
metai

2023 
metai

2024 
metai

2026 
metai

Po 2027 m. Iš viso

Įsipareig
ojimai (1) 0,500 1,500 2,000Veiklos asignavimai 

06.02.05 (2020 m. biudžetas) / 02.20.04.01 
(2021–22 m.) Veiksmai, kuriais remiama 
Europos transporto politika

Mokėji
mai (2) 0,300 1,200 0,500 2,000

Įsipareig
ojimai (1) 14,000 14,000

Veiklos asignavimai 

01.02.02.50 „Europos horizontas“

02.03.01 Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė – Transportas

09.02 LIFE

Mokėji
mai (2) 7,000 7,000 14,000

Įsipareig
ojimai =1+3 0,500 15,500 16,000IŠ VISO asignavimų pagal 1 ir 3 išlaidų 

kategorijas

Mokėji
mai =2+3 0,300 8,200 7,500 16,000
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Or. en

Pagrindimas

Kad Europos geležinkelių metų tikslai būtų sustiprinti, biudžetas turi būti padvigubintas.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
Finansinė teisės akto pasiūlymo pažyma
3.2.1. lentelė Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Komisijos siūlomas tekstas

Daugiametės finansinės programos išlaidų 
kategorija

7 „Administracinės išlaidos“

2020 
metai

2021 
metai

2022 
metai

2023 
metai

2024 
metai

2025 
metai

2026 
metai

Po 
2027 

m.

Iš viso

Žmogiškieji ištekliai 0,150 0,300 0,075 0,525

Kitos administracinės išlaidos 0,010 0,010
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IŠ VISO asignavimų pagal daugiametės 
finansinės programos 7 IŠLAIDŲ 
KATEGORIJĄ

(Iš viso 
įsipareigojimų = 

Iš viso 
mokėjimų)

0,150 0,310 0,075 0,535

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Įsipareigojimai 0,650 7,810 0,075 8,535IŠ VISO asignavimų
visose daugiametės finansinės programos
IŠLAIDŲ KATEGORIJOSE Mokėjimai 0,450 4,510 3,575 8,535

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Pakeitimas

Daugiametės finansinės programos išlaidų 
kategorija

7 „Administracinės išlaidos“

2020 
metai

2021 
metai

2022 
metai

2023 
metai

2024 
metai

2025 
metai

2026 
metai

Po 
2027 

m.

Iš viso

Žmogiškieji ištekliai 0,150 0,300 0,075 0,525

Kitos administracinės išlaidos 0,010 0,010

IŠ VISO asignavimų pagal daugiametės 
finansinės programos 7 IŠLAIDŲ 
KATEGORIJĄ

(Iš viso 
įsipareigojimų = 

Iš viso 
mokėjimų)

0,150 0,310 0,075 0,535

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

IŠ VISO asignavimų Įsipareigojimai 0,650 15,810 0,075 16,535
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visose daugiametės finansinės programos
IŠLAIDŲ KATEGORIJOSE Mokėjimai 0,450 8,510 7,575 16,535

Or. en

Pagrindimas

Kad Europos geležinkelių metų tikslai būtų sustiprinti, biudžetas turi būti padvigubintas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja palankiai vertina šį Komisijos pasiūlymą, kuriuo 2021-ieji metai paskelbiami 
Europos geležinkelių metais ir kuriuo siekiama skatinti geležinkelių transportą atsižvelgiant į 
tvaraus ir pažangaus judumo tikslus, nustatytus komunikate dėl Europos žaliojo kurso. 
Transporto sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, ir ši dalis vis dar didėja. Siekiant neutralizuoti poveikį klimatui, transporto sektoriuje 
išmetamų teršalų kiekį iki 2050 m. reikia sumažinti 90 %. Be to, pagal Bendros Europos 
transporto erdvės kūrimo planą vidutinio atstumo ir tarpmiestinio keleivių vežimo sektoriuje 
50 proc. rinkos reikia pereiti nuo kelių transporto prie geležinkelių transporto, o krovinių 
vežimo sektoriuje 2030 m. 30 proc. krovinių turėtų būti pervežama kitų rūšių transportu, 
pavyzdžiui, geležinkelių ar vandens transportu, o 2050 m. – daugiau kaip 50 proc.

Vienas iš svarbiausių Europos žaliojo kurso sėkmės veiksnių yra dėmesys geležinkeliui ir 
pastangos šioje srityje: traukiniai turėtų būti įperkamesni, važinėti dažniau, būti geriau sujungti 
ir efektyviau naudoti energiją. Geležinkeliai yra viena iš labiausiai aplinką tausojančių ir viena 
iš efektyviausiai energiją vartojančių transporto rūšių, todėl jiems turi tekti svarbus vaidmuo 
spartinant transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio mažinimą. Didelė dalis geležinkelio 
linijų yra elektrifikuotos, geležinkelyje vis labiau naudojama atsinaujinančioji energija ir jame 
išmetama gerokai mažiau CO2 nei keliaujant tuo pačiu maršrutu kelių ar oro transporto 
priemonėmis. Be to, tai viena saugiausių transporto rūšių, jungianti žmones ir įmones visoje 
ES. Tačiau, nepaisant šios akivaizdžios naudos, geležinkeliai yra gerokai blogesnėje padėtyje 
palyginti su kitomis transporto rūšimis, visų pirma aviacija. Oro transporto bendrovės atleistos 
nuo aviacinio kuro mokesčio ir gauna daug nemokamų leidimų pagal apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą. Šie privalumai dažnai reiškia, kad net ir trumpais atstumais geležinkeliai 
atsiduria nepalankioje padėtyje palyginti su aviacija, kuri, nepaisant didesnio jos poveikio 
klimatui, trumpųjų nuotolių skrydžius gali pasiūlyti konkurencingesnėmis kainomis.

Pranešėja ne tik pritaria pasiūlymui dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.), bet ir ragina 
Europos Komisiją siekti platesnio užmojo tikslų. Mūsų visuomenei reikia pereiti nuo kelių 
transporto ir aviacijos prie geležinkelių. Tam reikės investicijų į geležinkelių infrastruktūros 
pajėgumus tiek plečiant tinklą, tiek diegiant skaitmenines eismo valdymo technologijas, 
pavyzdžiui, ERTMS. 
Net jei dėl pasaulinės sveikatos krizės, kurią sukėlė COVID-19 pandemija, gyvenimas mūsų 
šalyse beveik sustojo, geležinkelių ir miesto bėginio transporto sistemos ir toliau užtikrino 
prekių judėjimą ir tęsė pagrindinių paslaugų teikimą, be kita ko, svarbiausių profesijų 
keleiviams.

Pranešėja ragina gerinti viešąjį transportą ir užtikrinti tvarų miestų planavimą, taikant daugiau 
tausomojo judumo sprendimų. Tai galima pasiekti taikant veiksmingos transporto kainodaros 
ir įperkamų geležinkelio bilietų sistemą, siekiant pagerinti eismo modelius ir skatinti keleivius 
ir logistikos operatorius rinktis tvarias transporto rūšis.

Pranešėja norėtų sukurti bendradarbiavimo aplinką, kurioje būtų galima dirbti kartu su 
geležinkelio įmonėmis, ir galiausiai sukurti tęstinės kelionės bilietų sistemą ES, ypač kelionėms 
į kitas šalis, kuri leistų keleiviams pasinaudoti savo teisėmis praleisto persėdimo dėl vėlavimo 
ankstesnėje kelionės dalyje atveju. 
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Pranešėjas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu atgaivinti naktinius traukinius ir kurti 
regionines jungtis visoje ES. Tam reikės investuoti į riedmenis ir naktinių traukinių 
infrastruktūrą, atnaujinti maršrutus, kad jie vėl taptų perspektyvia ir įperkama alternatyva 
keliautojams, keliaujantiems į įvairias Europos vietas, kaip buvo daroma anksčiau. 
Atsižvelgdama į tai, pranešėja ragina Europos Komisiją per Europos metus kuo labiau 
populiarinti esamą ES naktinių traukinių tinklą ir parengti iniciatyvas, pagal kurias važinėtų 
tarpvalstybiniai naktiniai traukiniai, rodantys ES vaizdinę tapatybę.

Tikram geležinkelių atgimimui reikia finansavimo, kuris visų pirma turėtų būti skiriamas 
trūkstamų regioninių tarpvalstybinių geležinkelių jungčių kūrimui ar atkūrimui, esamų linijų, 
tiltų ir tunelių priežiūrai ir atnaujinimui, taip pat nebenaudojamų linijų ten, kur keleivių ir 
krovinių vežimui galima pereiti prie geležinkelių, atgaivinimui. Finansavimu turėtų būti 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos švaraus transporto srityje ir jis turėtų būti orientuotas 
į tvarų, įvairiarūšį ir pažangų judumą, o geležinkeliai turi būti visų Europos judumo strategijų 
pagrindas ir išankstinė finansavimo sąlyga.

Pranešėja yra tvirtai įsitikinusi, kad 2021-ieji – Europos geležinkelių metai – pasitelkiant 
projektus, diskusijas, renginius ir parodas, kurie vyks visoje Europoje, padės piliečiams, 
įmonėms ir valdžios institucijoms atkreipti dėmesį į geležinkelius ir paskatins jais naudotis kaip 
patraukliu ir tvariu būdu judėti. 

Geležinkeliais prisidedama prie ES ekonomikos, jie padeda kurti darbo vietas vietos 
bendruomenėse ir joms teikia kitokios naudos ir jais prisidedama prie Sąjungos vidaus rinkos 
integracijos. Šiais Europos metais geležinkeliai bus pristatomi kaip tvari, moderni ir saugi 
transporto rūšis ir skatins plačiąją visuomenę jais naudotis, skatinant sanglaudą ir socialinę 
įtrauktį, ypač daug dėmesio skiriant jaunimui ir neįgaliesiems. 


