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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugias dėl Komisijos komunikato, kuris yra pirmas žingsnis siekiant nustatyti 
sanglaudos politikos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti strategines 
gaires;

2. į tai atsižvelgdamas pažymi, kad darnaus konkurencingumo ir policentrinės Bendrijos 
sričių plėtros, kuri yra pradinė teritorinės sanglaudos sąlyga, atspindima Komisijos 
nustatytų trijų prioritetų – gerinti valstybių narių, regionų ir miestų tvarų ekonominį 
patrauklumą, skatinti naujoves, verslumą ir žinių ekonomiką bei kurti daugiau ir geresnių 
darbo vietų, – negalima pasiekti nesukūrus tvarių, integruotų ir veiksmingų transporto 
sistemų, kurios būtų remiamos tinkamo dydžio investicijomis ir būtų plėtojamos 
vadovaujantis Lisabonos strategija;

3. todėl sutinka, kad pirmumą reikėtų suteikti 30 europinės svarbos projektų, vykdomų 
konvergencijos kriterijus atitinkančiose valstybėse narėse ir regionuose ir atmeta bet kokį 
mėginimą sumažinti pirmenybinių projektų skaičių. Tačiau apgailestauja, kad ES 
transporto tinklo investicijų lygis, kurį pasiūlė Europos Vadovų Taryba 2007–2013 m., 
visiškai neatitinka siekio patobulinti infrastruktūras ir įgyvendinti konvergencijos tikslus, 
todėl mano, kad jis turi būti padidintas; atkakliai tvirtina, kad TEN projektų magistralių 
atšakoms turi būti skiriama fondo parama, jei tie TEN projektai sėkmingai įgyvendinami;
bet apgailestauja, kad Sanglaudos fondui pritaikytos N+2 ir N+3 taisyklės;

4. pripažįsta pasienio projektų ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo svarbą stiprinant 
tarpvalstybinę integraciją, sąveiką bei sanglaudą, kuriuos reikėtų paskatinti akstiną 
suteikiančia finansine parama, kad geležinkeliai ar keliai nesibaigtų ties valstybės narės 
sienos riba, bei abipus sienos įgyvendinti skirtus projektus, kurie padėtų sumažinti gamtos
sienų (Alpių ir Pirėnų kalnų) daromas kliūtis, skatintų modalų perėjimą iš kelių į 
geležinkelių magistrales, padėtų spręsti grūsčių ir saugos, ypač krovinių pervežimo 
sektoriuje, problemas;

5. ragina ES ir valstybių narių valdžios institucijas nežiūrėti pro pirštus į vidaus vandens 
kelių galimą vertingą indėlį;

6. pritaria Komisijai, kad atrenkant projektus reikia taikyti investicijų grąžos kriterijų iki 
galo atsižvelgiant į vietos ir regioninį ekonominės veiklos lygius ir esamą struktūrinį 
aprūpinimą. Šiuo atžvilgiu pripažįsta, kad viešojo ir privataus sektorių investicinė 
partnerystė įmanoma tik ten, kur ekonominės veiklos lygis iš karto garantuoja komercinį 
investicijų pelną ir jei privataus sektoriaus partnerystė plėtojama skaidriai ir atsižvelgiant į 
ekonominio pelningumo principą pagal Lisabonos ir Geteborgo strategiją;

7. pabrėžia struktūrinių ir Sanglaudos fondų paramos svarbą miesto ir priemiesčių 
transportui, įskaitant naujas visuomeninio transporto sistemas arba investavimą iš naujo į 
esamas sistemas, kaip antai tramvajai, priemiesčio geležinkeliai, integruotos sistemos ir 
riedmenys, kurie puikiai prisideda sprendžiant socialines ir aplinkosaugos problemas 
miestų zonose bei tvariai skatina ekonominę veiklą. Laikosi nuomonės, kad norint pasiekti 
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šį strateginį tikslą fondo nuostatuose reikėtų apibrėžti terminą „miesto zonos“;

8. pažymi tvaraus turizmo reikšmę daugeliui regionų, įskaitant kaimo regionus, ir pabrėžia, 
kad kaimo vietovių, vidaus, atokių ir tolimiausių regionų viešojo transporto sistemai 
reikalingas deramas finansavimas ir integruotas požiūris, ypač siekiant leisti kaimo 
vietovėms pajusti sanglaudos politikos naudą. Taip pat pažymi regioninių geležinkelių ir 
oro uostų svarbą siekiant sėkmės;

9. pabrėžia, kad svarbu sustiprinti galiojančias specialias priemones, numatytas EB sutarties 
299 straipsnio 2 dalyje, siekiant tam tikru požiūriu apribotiems atokiems regionams 
sušvelninti neigiamą poveikį, ypač susijusį su vadinamaisiais jūrų greitkeliais ir kitų 
transporto priemonių keliais tarp šių regionų ir Europos kontinento, kad būtų sumažintos 
papildomos išlaidos, kurių dėl savo geografinės padėties patiria atokūs regionai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dabartinė sanglaudos politikos padėtis

2005 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos priimtas sprendimas, jei nebus pakeistas, 
reikš, kad 2007–2013 m. laikotarpiu finansavimas transeuropiniams transporto tinklams 
(TEN-T) bus sumažintas nuo 20 milijardų eurų (kiek prašė Komisija) iki apytiksliai 6 
milijardų eurų. Tai tiesiogiai susiję su sanglaudos politika, nes jei toks apkarpymas bus 
įgyvendintas, esamas didelis atsilikimas projektų srityje dar labiau padidės, turint omenyje, 
kad viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė (PPP) negali nieko gero padaryti trūkstant 
finansavimo. Atsižvelgiant į sanglaudos politiką, naujųjų valstybių narių perkamoji galia yra 
santykinai maža, dėl ko sunkiau ir sudėtingiau pasinaudoti PPP ir kitais būdais.

Jei investavimo sąlygos labiau išsivysčiusiose valstybėse narėse ir sanglaudos paramą 
gaunančiose valstybėse bus iš teisų patrauklios, laukiama naujų EIB/EIF finansavimo 
galimybių ir galimų garantijų būdų.

ES-15 ir ES-10 palyginimas

Galia, kad naudojant TEN-T egzistuoja didelis skirtumas tarp senųjų ir naujųjų valstybių 
narių. Naujosios valstybės narės iki praėjusių metų vasaros visai nepareikalavo TEN-T pinigų, 
išskyrus parengtinių darbų sąnaudas. Apskritai visose naujosiose valstybėse narėse yra labai 
mažai TEN-T projektų, o esami daugiausiai finansuojami iš Sanglaudos fondo.

Nepakaks net naujo pasiūlyto reglamento dėl kiekvieno projekto finansavimo lygio nuostatų 
siekiant sustabdyti didėjantį atsilikimą vykdant projektus naujosiose valstybėse narėse. Dėl to 
reikia dar labiau pabrėžti magistralių atšakų svarbą naujosiose valstybėse narėse siekiant 
sanglaudos politikos tikslų. Be to, reikia išnagrinėti skirtingų TEN (TEN-T, energetikos ir 
telekomunikacijų) sujungimo taškus siekiant nuspręsti, ar yra susiliejimo galimybių, pvz., 
sujungiant vidaus vandens transporto, jūrų uostų ir energijos tiekimo tinklus.

Viešosios paslaugos ir finansavimo galimybės

Viešąsias paslaugas reikia išlaikyti ir plėtoti, taip pat reikia iš naujo išnagrinėti jų naudą 
skirtingiems sanglaudos politikos aspektams. Būtent tai atlieka mūsų kolega Erik Meijer iš 
Transporto ir turizmo komiteto rengdamas pranešimą.

Mūsų kolegos Markus Ferber pranešime buvo konstatuota, kad pašto paslaugų, vadinasi ir 
viešojo transporto, padėtis tokia, kad praeityje išbandyta ir patikrinta universaliųjų paslaugų 
finansavimo priemonė valstybėse narėse buvo rezervuotasis sektorius, ir buvo dar mažiau 
patirties su kitais finansavimo modeliais. Todėl Komisija turėtų nuodugniai išnagrinėti tokius 
modelius.

Reali sistemų pusiausvyra

Reikia paremti miesto ir priemiesčio transportą, taip pat nutolusių vietovių su mažais 
kaimeliais transportą, nes jis atlieka žymų vaidmenį siekiant teritorinės ir socialinės 
sanglaudos. Šis indėlis pasireikš prisidedant plėtojant ir naudojant aplinkai nekenksmingas 
infrastruktūras.
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Be to, kad įgyvendina sanglaudos politiką, Komisija turėtų kreipti daugiau dėmesio 
pagrindinei transporto infrastruktūrai, ypač vidaus vandens keliams ir geležinkeliams.
Geležinkelių sektoriuje ypatingas dėmesys reikalingas bėgių infrastruktūrai ir riedmenims;
naujosiose valstybėse narėse išlaidos riedmenims neturėtų būti laikomos eksploatacijos 
išlaidomis.

Prioritetai

Skatinti konkurencingumą kuriant transporto tinklus – turi būti bendra taisyklė, bet tai reiškia 
ir skirti tinkamą dėmesį skirtumams tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių. Būtų klaida manyti, 
kad geležinkelis yra neabejotinas ir absoliutus prioritetas, nes naujosiose valstybėse narėse 
santykinis atsilikimas plėtojant kelių infrastruktūrą yra daug didesnis nei plėtojant 
geležinkelių infrastruktūrą.

Pasienio projektai turi būti laikomi svarbiu prioritetu, konkrečiai atsižvelgiant į ES plėtrą ir 
naują kaimynystės politiką. Pasienio projektai atlieka neįkainojamą vaidmenį plėtojant 
transporto tinklus.

Tačiau ES TEN-T projekto finansavimas 50 % yra per mažas. Pasienio projektų finansavimas 
turėtų siekti 70–80 %. Nereikia pamiršti, kad visos naujosios valstybės narės yra tranzitinės 
valstybės.

Su sanglauda susijusiosios transporto sistemos plėtrą turi veikti skirtingų Bendrijos politikos 
krypčių susiliejimas, pvz., kaimo plėtra, BŽŪP ir apmokestinimas. Šiuo atžvilgiu turi būti 
suteiktos specialios mokesčių lengvatos biodyzelinui, ypač atsižvelgiant į Ukrainos dujų 
krizę. Infrastruktūros plėtra taip pat gali paremti alternatyvias energijos tiekimo priemones ir 
metodus (pvz., LNG).

Regioninės plėtros atžvilgiu privalu remti naujųjų valstybių narių regioninius oro uostus, 
kadangi tose valstybėse daugelio regionų kelių ir geležinkelių infrastruktūros yra neišplėtotos, 
todėl regioniniai oro uostai yra gyvybiškai svarbūs. Jie gali būti pagrindinė viso regioninio 
transporto tinklo plėtros paskata; šiuo atžvilgiu turi būti sustiprintas vietos, regioninio, 
valstybių narių ir tarptautinio turizmo teigiamas poveikis.
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