
 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė: ES
parama projektams
 
EP nariai siekia atnaujinti Europos infrastruktūros tinklų priemonę, pagal kurią būtų
modernizuojamas ES transportas, skaitmeniniai tinklai, 5G ryšio sistemos ir energetikos
infrastruktūra.
 

2021 m. liepos 6 d. EP priėmė atnaujintą Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP)
programą.
 
 
 
Ši 33,71 mlrd. eurų programa yra ilgalaikio ES 2021–2027 m. biudžeto dalis. Iš jos bus
finansuojami projektai, susiję su transporto ir energetikos tinklų gerinimu, skaitmeninės
paslaugomis ir interneto prieinamumu Europoje.
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/ilgalaikis-es-biudzetas


•
•
•

EP nariai nustatė, kad 60 proc. EITP biudžeto bus skiriama projektams, kurie padės pasiekti ES
klimato tikslus, o 15 proc. energijos sektoriaus biudžeto bus skiriama tarpvalstybiniams
atsinaujinančios energijos projektams.
 
 
 
Parama skirtingoms sritims 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė siekia suvienyti transporto, energetikos ir skaitmeninį
sektorius. Kiekvieno iš šių sektorių biudžetas (einamosiomis kainomis) bus paskirstytas taip:
 

25,81 mlrd. eurų transporto sektoriui; 
5,84 mlrd. eurų energijos sektoriui; 
2,07 mlrd. eurų skaitmeniniam sektoriui.
 

Tai skatins geležinkelių, kelių, vidaus vandens kelių ir jūrų infrastruktūrų sujungimą, plėtrą ir
modernizavimą, taip pat užtikrins saugų ir patikimą judumą.
 
 
 
Prioritetas bus teikiamas tolesniam transeuropinių transporto tinklų (TEN-T) plėtojimui.
 
 
 
Naujoji programa taip pat užtikrins, kad pritaikius infrastruktūrą kariniam mobilumui ES pagerinti,
ji galės būti naudojama tiek civiliniams, tiek kariniams poreikiams tenkinti. Kariniam mobilumui
bus skirta 1,69 mlrd. eurų transporto biudžeto.
 
 
 
Lėšos taip pat bus naudojamos tarpvalstybiniams atsinaujinančiosios energijos gamybos
projektams, išmetamo anglies dioksido pašalinimui pagal ES žaliąjį kursą ir ES klimato siekius
bei užtikrinant tiekimo saugumą.
 
 
 
Visuotinė prieiga prie sparčių tinklų yra ekonomikos ir visuomenės skaitmeninės transformacijos
pagrindas, o skaitmeninis junglumas yra lemiamas veiksnys siekiant užkirsti kelią
ekonominėms, socialinėms ir teritorinėms atskirtims. Pirmenybė bus teikiama projektams,
užtikrinantiems teritorinę aprėptį, įskaitant namų ūkius.
 
 
 
EITP istorija 
EITP buvo įkurta 2014 m. siekiant sutelkti ES finansavimą skaitmeninės, transporto ir energijos
sektorių infrastruktūros plėtrai.
 

Straipsnis

LT Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Susisiekti: webmaster@europarl.eu

2 I 3

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/agreement-2021-2027-connecting-europe-facility
https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2021/06/14/eu-s-flagship-programme-connecting-europe-facility-2-0-adopted-by-the-council/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU%E2%80%99s+flagship+programme+Connecting+Europe+Facility+2.0+adopted+by+the+Council
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20210107STO95106/2021-m-europos-gelezinkeliu-metai
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/135/trans-european-networks-guidelines
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20200618STO81513/zaliasis-susitarimas-klimatui-neutrali-ir-tvari-es
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210414STO02010/skaitmenine-transformacija-svarba-nauda-ir-es-priemones
https://ec.europa.eu/inea/sites/default/files/cefpub/cef_implementation_brochure_web_final.pdf


Ši programa rėmė Baltijos šalių sinchronizaciją, Pirėnų pusiasalio integraciją, diversifikaciją
Pietryčių Europoje ir Šiaurės jūrų (Šiaurės jūros, Airijos jūros, Lamanšo sąsiaurio, Baltijos jūros
ir kaimyninių vandenų) tinklą.
 
 
 
EITP taip pat suteikia tarpvalstybinį sąveikumą tokiose srityse, kaip e. teisingumas, e. sveikata ir
kibernetinis saugumas.
 
 
 
Nuo 2018 m. EITP rėmė iniciatyvą „WiFi4EU“, kurios tikslas – viešojo sektoriaus įstaigose
visose ES šalyse, taip pat Norvegijoje ir Islandijoje, teikti nemokamą viešąjį belaidį internetą.
 
 
 
Įsigaliojus reglamentui, jis bus taikomas atgaline data nuo 2021 m. sausio 1 d.
 
Papildoma informacija
Europos Parlamentas – už 30 mlrd. eurų skyrimą ES regionus jungiantiems projektams
Transportas ir industrijos: EP pritaria susitarimui dėl Europos infrastruktūros tinklų pramonės
Tvarus ir išmanus mobilumas Europoje
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20170908IPR83454/europarlamentarai-didina-interneto-prieinamuma-viesose-vietose
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210701IPR07504/ep-uz-30-mlrd-euru-skyrima-es-regionus-jungiantiems-projektams
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210407IPR01527/transport-and-industry-meps-back-deal-on-connecting-europe-facility
https://www.youtube.com/watch?v=eLlo125YYX8

