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Pratarmë�

Ši mokomoji knyga skirta aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų 
transporto specialybių studentams. Transporto politikos klausimai 
nagrinėjami prof. habil. dr. A. Baublio 1996 m. išleistame transporto 
specialybių studentams skirtame vadovėlyje „Transporto politika“. 
Nuo knygos išleidimo metų jau praėjo gana ilgas ir dinamiškas laiko-
tarpis, Lietuva, kaip ir daugelis Vidurio Europos valstybių, tapo Eu-
ropos Sąjungos nare, įvyko nemažai struktūrinių pokyčių transporto 
sistemoje. Veikla bendrojoje ES rinkoje darė pastebimą įtaką vykdo-
mai Lietuvos ūkio politikai ir, be abejonės, neaplenkė transporto sek-
toriaus. Įstojus į ES, Lietuvos transporto politika iš esmės pasikeitė, 
buvo integruota į bendrąją ES transporto politiką: reikėjo harmoni-
zuoti transporto veiklą reglamentuojantį teisyną, perkelti įvairias reg-
lamentų ir direktyvų nuostatas, įsijungti į bendrąjį transeuropinį 
transporto (TEN-T) tinklą, vykdyti bendrojo ES intereso projektus. 
Todėl atsirado būtinybė praplėsti transporto politikos srityje kai ku-
rias sąvokas, uždavinius, tikslus ir siekius, kurie iškilo Lietuvai jau 
kaip bendrosios Europos Sąjungos transporto sistemos sudėtinei da-
liai. Šiame vadovėlyje paliesti šie ir kai kurie kiti su transporto politi-
ka susieti aspektai, besikeičiančiame ne tik Europos mastu, bet ir pa-
sauliniame kontekste, kurie nebuvo ir negalėjo būti apžvelgti prof. 
habil. dr. A. Baublio išleistame vadovėlyje. 

Mokomosios knygos tikslas yra išsamiai išnagrinėti transporto 
politikos esmę, jos ryšį su kitų šalies ūkio šakų vykdomomis politi-
komis, apibrėžti politikos objektą, tikslus, kryptis, uždavinius, sritis ir 
priemones. Knygoje taip pat pateikti transporto veiklos įtakos valsty-
bės ekonomikai ir socialinei sričiai aspektai, išanalizuotos Lietuvos 
transporto sektoriaus plėtros strateginės nuostatos. Nagrinėjamos Eu-
ropos Sąjungos transporto politikos svarbiausios kryptys, apžvelgta 
tarptautinių transporto organizacijų veikla ir jų vaidmuo formuojant 
bei įgyvendinant globalinės transporto politikos nuostatas. Knygos 
autoriai turi sukaupę didelę praktinę patirtį, todėl gali vertinti realius 
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transporto politikos rezultatus bei transporto sektoriaus įtaką šalies 
ekonomikai ir piliečių gerovei.  

Dėl ribotos apimties knygoje išanalizuotos ir susistemintos pa-
čios svarbiausios transporto politikos veiklos sritys, pateiktos glaustos 
apibrėžtys.  

Nors mokomoji knyga skirta transporto specialybių studentams, 
autorių manymu, ji bus naudinga ir transporto bei logistikos įmonių 
bei organizacijų specialistams, nes transporto politikos klausimus 
nagrinėjančios apibendrintos literatūros (vadovėlių) lietuvių kalba 
parengta ir išleista yra labai mažai.  

Autoriai bus dėkingi skaitytojams už patarimus ir pastabas.  
Dėkojame leidinio recenzentams gerb. prof. habil. dr. A. Baubliui 

ir prof. habil. dr. V. Paulauskui už vertingas pastabas ir bendradarbia-
vimą rengiant šį leidinį. 
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Santrumpos�

 BRT – greitojo tranzito autobusų sistemos (angl. Bus 
Rapid Transit); 

 BJR – Baltijos jūros regionas; 
 BVP – bendrasis vidaus produktas; 
 CEMT/ECMT – Europos transporto ministrų konferencija (pr. 

Conférence Européenne des Ministres des 
Transports); 

 CVIS – sąveikios infrastruktūros ir transporto priemonių 
sistemos, komunikuojančios tarpusavyje tiesio-
giniu ryšiu (angl. Cooperative Vehicle Infrast-
ructure Systems); 

 DG TREN – Europos Komisijos Transporto ir energetikos 
Generalinis direktoratas; 

 DG MOVE – Europos Komisijos Transporto ir mobilumo Ge-
neralinis direktoratas (nuo 2010 m.); 

 DRT – užsakomasis keleivinis transportas (angl. De-
mand Responsive Transport); 

 EK – Europos Komisija; 
 ERTMS – Europinė geležinkelio eismo valdymo sistema 

(angl. European Rail Traffic Management Sys-
tems); 

 ES – Europos Sąjunga; 
 GIS – geografinė informacinė sistema (angl. Geogra-

phical Information System); 
 GPS – pasaulinė navigacijos sistema (angl. Global Posi-

tioning System); 
 ITS – intelektinės transporto sistemos ir paslaugos 

(angl. Intelligent Transport Systems and Servi-
ces); 

 LRT – lengvojo bėginio transporto sistema – lengvasis 
miesto traukinys (angl. Light Rail Transit); 
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 LRRT – eismo pirmumą maršrute turintis lengvasis bėgi-
nis miesto transportas (lengvasis metro) (angl. 
Light Rail Rapid Transit); 

 PAV – poveikio aplinkai vertinimas; 
 PPP – viešojo ir privataus kapitalo partnerystė; 
 PRT – asmeninis greitasis transportas (angl. Personal 

Rapid Transit); 
 RFID – radijo dažnių nustatymo technologija (angl. Ra-

dio Frequency Identification); 
 Ro-Ro – horizontaliojo pakrovimo technologija (angl. 

Roll-on – Roll-off); 
 RTTI – realaus laiko (tikralaikio) eismo informacijos 

teikimo sistema (angl. Real Time Traffic Infor-
mation); 

 SSGG – stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizė; 
 TRACECA – Kaukazo, Azijos ir Europos bendrasis transporto 

tinklas (koridorius); 
 TVM – bilietų pirkimo ir vertės įkrovimo, informacijos 

paieškos savitarnos automatai (angl. Ticket Ven-
ding Machines); 

 UNECE, JT EKE – Jungtinių Tautų Ekonominė Komisija Europai; 
 V-2-I – komunikacijos tarp transporto priemonių ir kelio 

infrastruktūros elementų sistema (angl. Vehicle-
to-Infrastructure Communication); 

 V-2-V – komunikacijos tarp transporto priemonių sistema 
(angl. Vehicle-to-Vehicle Communication); 

 VGN – vidinė grąžos norma; 
 WAP – protokolų rinkinys, skirtas mobiliesiems įrengi-

niams, veikiantiems bevielio ryšio pagrindu 
(angl. Wireless Application Protocol). 
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Ávadas�

Šiais laikais būtų sunku įsivaizduoti gyvenimą, kuriame nebūtų 
transporto. Transporto vaidmuo ekonominiame šalių gyvenime ypač 
išaugo dabartiniu metu. Vykstant tolesnei gamybos procesų globali-
zacijai ir didėjant žmonių mobilumui (judumui), transporto vaidmuo 
įgauna dar didesnę reikšmę. XIX a. pirmojoje pusėje žmonija džiau-
gėsi reguliaraus susisiekimo traukinių, komfortiškesnių jūrų laivų 
teikiamomis paslaugomis, o įžengus į XXI a. greitieji traukiniai ar 
viršgarsiniai lėktuvai jau nieko nebestebina. Planuojama, kad po 30–
50 metų žmonės kaip keleiviai galės vykti į kitas planetas. Praeityje 
transportas tik padėdavo gamybinių ūkio šakų veikloje, o dabar jis 
tapo pagrindiniu jų plėtros veiksniu – kitaip tariant, šalių ekonomikos 
varikliu ir ekonominio stabilumo garantu. 

Pasaulinė praktika rodo, kad tik tos valstybės, kuriose yra gerai 
išplėtota transporto infrastruktūra ir įvairių rūšių transporto veikla, 
yra pasiekusios aukštą ekonomikos lygį ir piliečių gerovę. Ir priešin-
gai, šalys su skurdžia transporto infrastruktūra ir silpnai išplėtota pre-
kių bei keleivių vežimo veikla yra priskiriamos prie žemo ekonomi-
nio išsivystymo lygio šalių. 

Globaliniame lygmenyje tokios aukšto ekonominio išsivystymo 
lygio šalys yra JAV, Japonija, Kanada, Vokietija, Prancūzija, Didžioji 
Britanija, Italija ir kai kurios kitos valstybės. Prie turinčių žemą 
transporto sistemos lygį galima būtų priskirti Mongoliją, Pakistaną, 
Iraką, Afganistaną, kai kurias kitas Azijos valstybes bei daugelį Afri-
kos žemyno šalių. Lietuva, kaip ir kitos Baltijos valstybės bei naujo-
sios Europos Sąjungos narės Vidurio Europoje, šiuo metu priklauso 
vidutiniškai išsivysčiusių (transporto infrastruktūros ir teikiamų 
transportavimo paslaugų požiūriu) valstybių grupei.  

Transporto politika yra glaudžiai susijusi su šalies ekonominiu ir 
politiniu stabilumu. Transporto sistema kriziniais valstybių gyvavimo 
tarpsniais veikdavo kaip stabilumo garantas, turėdavo neabejotinai 
didelę reikšmę šalių saugumui.  
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Lietuvos transporto politika neatsiejama nuo šalies politinių inte-
resų. ES transporto politika yra itin aktuali Lietuvos transporto siste-
mos plėtrai: ES struktūrinių fondų parama, bendrųjų ES interesų pro-
jektų įgyvendinimas ir didėjanti pačios ES įtaka pasaulyje lemia ir 
Lietuvos transporto politikos kryptis. Besiplečianti Kinijos ir Ka-
zachstano rinka, sparčiai besiformuojanti TRACECA tinklo šalių 
ekonominė įtaka ar NVS valstybių politika suteikia puikias galimybes 
panaudoti Lietuvos geopolitinę padėtį ir tarnauti kaip transporto tiltui 
tarp Rytų ir Vakarų. Lietuva pamažu iš tranzito valstybės tampa lo-
gistikos valstybe ir šis siekis paremtas ilgalaike Lietuvos transporto 
sistemos vystymo strategija.  

Kita vertus, ne tik prekybiniai ryšiai ar pridėtinės vertės kūrimo 
paslaugos sudaro veiksmingos transporto politikos visumą. Paaštrėjus 
klimato kaitos ir oro kokybės problemoms, iškilus poreikiui užtikrinti 
socialiai teisingą, darnią, ekologišką ir saugią transporto sistemą, 
transporto politika turi būti vystoma kryptingai, t. y. ekonominiai 
interesai negali užgožti socialinių. Dėl šios priežasties knygos sky-
riuose nagrinėjami darnios transporto sistemos plėtros principai, ak-
centuojant energijos vartojimo efektyvumą transporte, ekologiško 
transporto plėtrą ir neigiamo transporto poveikio aplinkai mažinimą, 
transporto sistemos prieinamumą ir pritaikymą visų socialinių grupių 
gyventojams. 
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1 skyrius. Transporto�politikos�esmë�

1.1.�Transporto�politikos�samprata�

Pirmiausia turime išsiaiškinti pačios politikos esmę. Žodis „Po-
les“ graikų kalboje reiškia „valstybė“ ar „visuomenė“. Graikų filoso-
fas ir tyrinėtojas Aristotelis 384 m. pr. m. e. politiką įvardijo kaip 
„meną valdyti valstybę“. Šiais laikais politika plačiąja prasme galėtų 
būti įvardijama taip: politika – tai viešųjų reikalų tvarkymo procesas, 
žmonių gyvavimo visuomenėje organizavimo ir nuolatinio reguliavi-
mo veikla, nustatanti bendrąsias privalomas taisykles visuomenėje 
arba tarp valstybių. Dar trumpiau ir paprasčiau politiką būtų galima 
apibrėžti, kad tai – valdymo menas, taip pat mokslas, nagrinėjantis 
valdymą, valstybės veiklą ir daugelį kitų aspektų. 

Šiuolaikinės transporto politikos esmė. Transporto politika – tai 
visuma politinių, ekonominių bei socialinių priemonių, teisės aktų, 
sprendimų ir veiksmų, skirtų transporto sektoriaus produktyvumui 
didinti bei tobulinti transporto sistemos techninį lygį, skatinti progre-
syviąsias technologines inovacijas, mažinančias sąnaudas ir taršą, 
gerinančias žmonių saugą ir prekių saugumą. Transporto politika yra 
bendrosios valstybės socialinės-ekonominės politikos dalis, padedanti 
valstybei realizuoti savo tikslus. Šiuolaikinė transporto politika kartu 
yra ir visuomenės politika, nes transporto funkcionavimas glaudžiai 
susijęs su daugelio visuomenės transporto poreikių tenkinimu. 

Europos Sąjungos transporto politika yra nukreipta trimis pa-
grindinėmis kryptimis: 

1) užtikrinti Europos Sąjungos, kaip vieningos transporto rinkos, 
vietą pasaulinėje transporto rinkoje; 

2) koordinuoti Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio san-
tykius transporto srityje; 

3) kiekvienoje iš jos narių užtikrinti Europos Sąjungos transpor-
to politikos įgyvendinimą ir pritaikymą. 

 



 

12

Žinodami bendrąją valstybės politikos esmę, jau galime sufor-
muluoti transporto politikos, kuri yra bendrosios valstybės politikos 
dalis, esmę. Į transporto politiką reikia žiūrėti dviem aspektais: 

1) transporto politika kaip mokslo šaka; 
2) transporto politika kaip valstybės bendrosios politikos dalis – 

praktinė veikla. 
Transporto politika kaip mokslo šaka nagrinėja transporto sis-

temos plėtros strategiją, prognozuoja, kaip transporto sistema vystysis 
ateityje. Analizuoja ir vertina transporto įtaką visuomenei, jo poveikį 
žmonių sveikatai ir aplinkai bei ieško galimybių tam poveikiui mažin-
ti. Prognozuoja infrastruktūros plėtros galimybes, galimus investicijų 
šaltinius ir infrastruktūros plėtros poveikį šalies ūkio vystymuisi bei 
kitus su transporto veikla susijusius aspektus.  

Transporto politika kaip valstybės bendrosios politikos dalis yra 
skirta užtikrinti efektyvų ir subalansuotą transporto sistemos panau-
dojimą šalies ūkiui vystyti, jo ekonominiam potencialui didinti ir nu-
kreipta visuomenės transporto poreikiams tenkinti, t. y. vežti žmones 
ir krovinius. 

Transporto politika turi apimti trumpąjį, vidutinįjį ir ilgąjį laiko-
tarpius. Formuojant ir įgyvendinant transporto politiką, visuomet turi 
būti įvertintos valstybės galimybės bei poreikiai, vidinė ir išorinė ap-
linka. Transporto politikos numatytos priemonės turi užtikrinti ne tik 
visuomenės poreikių tenkinimą, bet ir mažinti neigiamą transporto 
poveikį antropogeninei aplinkai ir žmonėms, užtikrinti eismo saugą ir 
saugumą, taupyti energetinius išteklius, taikant prioritetus atsinauji-
nantiems energetiniams šaltiniams. 

Transporto politika kaip mokslas labai glaudžiai persipina su vals-
tybės vykdoma praktine transporto politikos veikla. Mokslas visuomet 
grindžiamas praktinės veiklos analize ir tyrimais. Tuo tarpu praktinė 
veikla vykdoma atsižvelgiant į mokslo laimėjimus, rekomendacijas, 
prognozes, išvadas. Matyti, kad abi šios veiklos sritys glaudžiai susiju-
sios tarpusavyje ir papildančios viena kitą. 
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Savo ruožtu transporto politika daugelio transporto specialistų 
yra apibrėžiama kaip politika, siekiant padidinti transporto sektoriaus 
efektyvumą bei užtikrinti tinkamą kiekybės ir kokybės požiūriu 
transporto paslaugų teikimą. Terminas „politika“ tokiu atveju supran-
tamas kaip elgesio taisyklių rinkinys, naudojamas norimiems tikslams 
pasiekti tam tikroje srityje. Tokios „elgesio taisyklės“ yra bendrieji 
nurodymai, ką reikėtų daryti apibrėžtose ar tikėtinose situacijose, 
nors, atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes ar konkrečias situacijas, 
tokį elgesį būtų galima ir keisti. Pati politika, kaip „elgimosi taisyk-
lės“, nenustato konkrečių reikalavimų ar sąlygų, kaip tai daro teisės 
aktai. Politika nustato tik tikslus, kryptis, kuriuos reikia įteisinti prii-
mant vienokius ar kitokius teisės aktus. Politikos taisyklės yra konk-
rečios ir jas galima keisti, tačiau dažnai tai daryti yra nepriimtina, kai 
įvairios politinės grupės neužtikrina politikos tęstinumo ar dažnai net 
vykdo priešingą nei ankstesnė buvusioji politika. Kadangi tai gali būti 
žalinga valstybei.  

Transporto politika turi būti tiksliai apibrėžta, tai yra oficialiai su-
formuluota konkrečiame dokumente. Toks dokumentas gali būti Vy-
riausybės programa, Susisiekimo ministerijos veiksmų programa ir 
pan. Aiškiai suformuluoti įvairiuose valdymo hierarchiniuose lygiuose 
transporto politikos dokumentai turi šiuos privalomumus: leidžia iš-
vengti klaidų, kylančių iš neteisingos situacijos interpretavimo, paleng-
vina pasiektų rezultatų įvertinimą, leidžia nustatyti vykdomos politikos 
ir jos elementų efektyvumą, duoda galimybių juos kooreguoti arba 
keisti; sudaro galimybę tęsti transporto politiką, pasikeitus šalies politi-
nėms jėgoms; įtraukia šalies visuomenę į numatytų tikslų procesą.  

Transporto politikos formavimo ir įgyvendinimo garantas. Pi-
liečių dalyvavimas, formuojant transporto politiką valstybės ar regio-
no mastu, būtinas, kad kuo didesnė visuomenės dalis, t. y. kuo dau-
giau piliečių ir įvairių socialinių partnerių dalyvautų šiame procese, 
teikiant savo pasiūlymus ar kitais savo sąmoningais veiksmais prisi-
dėtų prie numatytų priemonių įgyvendinimo. Tik supažindinti ir su-
prantantys apie vienos ar kitos priemonės įgyvendinimą piliečiai ne 
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tik netrukdys ją įgyvendinti (pvz., nepalaikys kelių blokavimo akci-
jos). Arba kitu atveju priešingai – palaikys akciją „diena be automobi-
lio“, tą dieną stengdamiesi kuo mažiau naudotis asmeniniu automobi-
liu, kelionę planuodami visuomeniniu transportu ar pėsčiomis. 

Politikos nuoseklumas ir reglamentavimas. Transporto politiką 
reikia vykdyti nuosekliai, kad tai būtų suprantama ne tik patiems jos 
vykdytojams, bet ir visuomenei, kuriai ji skirta. Negalima vykdyti 
visuomenei nesuprantamų veiksmų, nepateikus keleto alternatyvų, 
kaip galima būtų pasiekti norimus tikslus piliečių labui. 

Politikos integravimas. Reikia siekti, kad transporto politikos 
klausimai būtų susieti su šalies politiniu ekonominiu gyvenimu, kad 
jie glaudžiai integruotųsi su socialinių ir aplinkosauginių klausimų 
sprendimu, vienas kitą sustiprintų. 

Geriausių turimų žinių pritaikymas turi užtikrinti (mokslo, 
technikos, kitų valstybių gerąja patirtimi), kad transporto politika 
būtų plėtojama, vertinama ir įgyvendinama remiantis geriausiomis 
turimomis žiniomis, kad būtų ekonomiškai pagrįsta ir efektyvi. 

Atsargumo principas. Jeigu yra mokslinių abejonių, būtina taikyti 
tinkamas vertinimo procedūras. Tai reikalinga siekiant išvengti žalos 
žmonių sveikatai, aplinkai ir padaryti žalos šalies ūkiui arba turtui. 

Taikyti principą „teršėjas moka“. Transporto politiką ir jos tai-
komas priemones nukreipti ta linkme, kad transporto veiklos vykdy-
tojai sumokėtų už žmonių sveikatai ir aplinkai daromą žalą. 

Priemonių planavimas. Nors transporto politika formuoja vals-
tybės institucijos, tačiau pirminių priemonių planavimas turėtų būti 
atliekamas pagal principą, kad planavimas vyksta iš apačios – planuo-
ja tas, kas geriausiai žino. Miestų, miestelių savivaldos institucijos 
geriausiai žino, ko jiems reikia (pvz., ar nutiesti naują gatvę, ar pra-
platinti jau esamą). Tai menkos svarbos pavyzdys, bet jis parodo, kad 
transporto politikos veiksmų planavimas turėtų prasidėti tik surinkus 
visą reikiamą informaciją iš žemutinių grandžių, ją įvertinus bendra-
jame šalies galimybių bei poreikų kontekste, ir tik tada turėtų būti 
priimamas sprendimas. 



 

15

Stebėsena. Negalima transporto politikos ir jos priemonių vyk-
dyti stichiškai, neatsižvelgiant į tai, kokį poveikį (tiek teigiamą, tiek 
neigiamą) ji gali turėti šalies ūkiui ir žmonių socialinei gerovei. Tar-
kime, priėmus sprendimą nutraukti keleivių susisiekimą geležinkelio 
transportu su regiono centru, nenumačius alternatyvų, galima sulaukti 
ypač didelio gyventojų nepasitenkinimo protrūkio elementų. Todėl, 
atlikus vienokį ar kitokį veiksmą, būtina atlikti stebėseną ir prireikus 
imtis priemonių padėčiai taisyti. 

Kontrolė. Kiekvieną veiksmą ar priemonę būtina ne tik gerai, 
apgalvotai suplanuoti, bet ir kontroliuoti vykdymą. Transporto politi-
kai kaip procesui galioja tie patys vadybos dėsniai, planavimas, orga-
nizavimas, valdymas ir kontrolė. 

Visapusiško strateginio požiūrio reikšmės prielaidos. Transpor-
tas yra neatsiejama įvairių visuomenės veiklos rūšių dalis, o valstybės 
gyvenime jis užima prioritetinę svarbą. Transporto sistema šiuolaiki-
niame pasaulyje jau nebėra vienos konkrečios šalies transporto siste-
ma, bet yra pasaulinės transporto sistemos sudedamoji dalis. Todėl 
transporto politika privalo būti formuojama visais lygmenimis, pra-
dedant pasauliniu lygiu (per pasaulines transporto ar kitas organizaci-
jas) ir baigiant vykdyti nacionaliniu (regioniniu, vietiniu) lygiu.  

Formuojant transporto politiką, būtina:  
1. Atsižvelgti į: 
− ekonominę šalies politiką;  
− socialinę ir švietimo politiką; 
− miestų ir žemės panaudojimo politiką; 
− tyrimų politiką (naujų technologijų plėtrą); 
− fiskalinę ir investicijų politiką; 
− valstybės užsienio politiką; 
− konkurencijos politiką; 
− regionų plėtros politiką; 
− darnaus (tvaraus) vystymosi principus. 
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2. Atlikti aplinkos vertinimą: 
− vidinė aplinka (ūkio, ekonomikos vystymosi tendencijos, vals-
tybės geografinės padėties nulemti privalumai ir trūkumai); 

− išorinė aplinka (geopolitika, regioninė politika, naujų rinkų at-
siradimas, žmonių migracija ir pan.). 

3. Atlikti priemonių planavimą laiko horizonte: 
− trumpajam laikotarpiui – iki 5 metų; 
− vidutiniam laikotarpiui – iki 10 metų; 
− ilgajam laikotarpiui – iki 25 metų ar tolesniam laikotarpiui. 
4. Turėti tikslų hierarchiją – nustatyti prioritetus. 

Kontroliniai�klausimai�

1. Kas yra šiuolaikinė transporto politika? 
Apibūdinkite transporto politiką kaip mokslo šaką ir kaip valsty-

bės bendrosios ekonominės politikos sudėtinę dalį. 
Kuo pasireiškia visapusiškas strateginis požiūris, formuojant 

transporto politiką? 
1.2.�Transporto�politikos�objektas�

Objektas (lot. objecus – daiktas, reiškinys) – realiai egzistuojan-
tis pasaulis. 

Transporto politikos objektas – tai transporto sistema ir jos ryšiai 
su socialine, ekonomine ir technologine erdve, verslo ir visuomenės 
transportavimo poreikių tenkinimas, subalansuoto šalies ūkio plėtra. 
Tai būtų transporto politikos objekto apibrėžtis plačiąja prasme. Kal-
bant apie konkrečios šalies transporto politikos objektą, jį galima de-
talizuoti ir pateikti labiau praktiniu aspektu. 

Taigi Lietuvos, kaip valstybės transporto politikos, kurią valsty-
bė vykdo per Susisiekimo ministeriją, objektas yra:  

1) transporto infrastruktūros vystymas, siekiant atitikti ES tech-
ninius ir kokybės parametrus;  
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2) reikiamo techninio personalo paruošimas;  
3) vienodų transporto verslo sąlygų nustatymas;  
4) reikiamų santykių tarp transporto veikla užsiimančių ūkio 

subjektų ir valstybės institucijų sudarymas;  
5) darbo sąlygų gerinimas transporte ir reikiamų sprendimų so-

cialiniais klausimais priėmimas;  
6) eismo sauga ir aplinkosauga bei kitų neatidėliotinų problemų 

sprendimas.  
Transporto politikos objektą gali sudaryti mažesni objektai, pa-

vyzdžiui: 
− transporto paslaugų liberalizavimas; 
− transporto veiklos perbalansavimas; 
− inovacijų diegimas; 
− transporto išorinio poveikio mažinimas, nebloginant ekonomi-
kos augimo sąlygų;  

− infrastruktūros plėtra;  
− konkrečių transporto rūšių integravimas;  
− keleivių bei krovinių saugumo užtikrinimas ir t. t.  
Kiekviena čia išvardyta sudedamoji dalis atkartoja paties objekto 

sąvoką. Tačiau vienoje šalyje arba tam tikrame laiko horizonte vienur 
tai gali būti ypač aktualu, kitur – mažiau. Pavyzdžiui, ką reiškia Vo-
kietijos transporto politikos siekis (objektas), nukreiptas į transporto 
veiklos perbalansavimą. Tik į tai įsigilinus matyti, kad krovininis 
kelių transportas atlieka Vokietijoje apie 80 % viso krovininio veži-
mo. Tada tampa aiškus ir pats poreikis perbalansuoti transporto veik-
lą, suprantant kelių transporto daromą žalą aplinkai ir didelius nuosto-
lius šalies ekonomikai dėl pastovių spūsčių, eismo įvykių metu 
žuvusių ar sužeistų žmonių. Kitose šalyse, kur vežimų proporcija 
kitaip pasiskirsčiusi, toks transporto veiklos perbalansavimas gali būti 
ir ne toks aktualus. 

Kitas transporto politikos veiklos objektas – tai transporto pa-
slaugų liberalizavimas. Didžiojoje dalyje Europos Sąjungos šalių šis 
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procesas jau įvykęs. Lietuva sėkmingai atliko krovininio kelių trans-
porto veiklos liberalizavimą. Tačiau iki šio laiko Lietuvos geležinke-
lio transporto sektorius turi monopolinės veiklos požymių. 

Pateikti pavyzdžiai rodo, kad atskiroms šalims įvairių transporto 
politikos priemonių vykdymas nėra vienodai aktualus, tačiau trans-
porto sistemos darnios plėtros poreikiai vienodai svarbūs visoms vals-
tybėms. 
Kontroliniai�klausimai�

1. Kas yra transporto politikos objektas? 
2. Išvardykite pagrindinius transporto politikos objekto elemen-

tus. 

1.3.�Transporto�politikos�agreguotieji�elementai�

Transporto politika suvokiama ne kaip materialus daiktas, o kaip 
nenutrūkstantis procesas, siekiant užsibrėžto tikslo. Transporto politika 
kaip visuma sudaryta iš trijų pagrindinių dalių – agreguotųjų elementų: 

1) tikslai – nurodo, ką turime padaryti; 
2) priemonės (įrankiai) – rodo, kokiomis priemonėmis tai bus 

pasiekta ar padaryta; 
3) institucijos – nurodo, kas tuos tikslus įgyvendins. 
Šie transporto politikos elementai patys savaime neatsiranda, vi-

sur šiuos elementus parenka, derina ir susieja transporto sferos spe-
cialistai. Kokia apskritai bus transporto politika ir kokie bus pasiekti 
tikslai, priklauso nuo tų specialistų asmeninių savybių, jų atsakingu-
mo, profesinio pasiruošimo. Todėl žmogiškasis veiksnys yra ir bus 
svarbiausias transporto politikos parengimo ir realizavimo veiksnys.  

1.3.1.�Tikslai�

Transporto politika, kaip bendrosios valstybės vykdomos socia-
linės-ekonominės politikos dalis, turi savo tikslus (siekius), kuriuos 
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reikėtų apibūdinti kaip valstybės veiklos transporto srityje orientyrus 
ir vertinimo kriterijus, kuriems pasiekti nukreipta valstybės ir jos įga-
liotųjų institucijų veikla. 

Galutinį ir esminį transporto politikos tikslą reikėtų įvardyti kaip 
siekį užtikrinti ritmingą transporto sistemos funkcionavimą, jos stabi-
lumą, ekonominę naudą ir efektyvumą, tenkinant visuomenės trans-
portavimo poreikius. 

Tikslai pagal savo specifinius požymius gali būti trumpalaikiai ir 
ilgalaikiai. Šie tikslai gali būti nubrėžti tiek visai transporto sistemai, 
tiek konkretiems jos elementams. Transporto politika turi būti realis-
tiška. Negalima užsibrėžti tokių tikslų, kurių neįmanoma pasiekti. 
Todėl transporto politikos tikslai skiriasi nuo troškimų. 

„Troškimai“ reiškia tai, ką mes norėtume turėti, o „tikslai“ reiš-
kia tai, ką mes norime ir galime pasiekti. 

Todėl transporto politikos tikslų nustatymas yra sudėtingas pro-
cesas, kuris įvairiose pasaulio šalyse (ir įvairiais jų raidos etapais) 
atliekamas skirtingai. Tačiau galima išskirti bendruosius veiksnius, 
kuriuos bet kokiu atveju turime įvertinti parinkdami transporto politi-
kos tikslus. Šie veiksniai yra: 

− visuomenės ar jos sluoksnių troškimų suvokimas; 
− visuomenės pasitikėjimo vyriausybinėmis institucijomis įver-
tinimas; 

− transporto sektoriaus problemiškų sričių ir galimybių nustatymas; 
− turimų (ir galimų pasitelkti) išteklių nustatymas. 
Galime išskirti bendruosius veiksnius, lemiančius transporto po-

litikos tikslus, taip pat galime išskirti ir bendruosius transporto politi-
kos tikslus, kuriuos paprastai užsibrėžia ne tik vienodą, bet ir skirtin-
gą ekonominės gerovės lygmenį pasiekusios šalys. Svarbiausieji 
politikos tikslai (ar jų rinkiniai) gali turėti kiekybinį ar kokybinį as-
pektus. 

Vienas svarbiausių transporto politikos tikslų yra užtikrinti, kad 
transporto sistema galėtų patenkinti poreikius, atsirandančius dėl 



 

20

ekonominio, socialinio ar demografinio vystymosi. Šį kiekybinį po-
būdį turintį tikslą paprastai užsibrėžia tiek aukštą, tiek žemesnį eko-
nominės gerovės lygmenį pasiekusios šalys. 

Kitas (priskirtinas prie bendrųjų) transporto politikos tikslas 
(tikslų rinkinys) yra siekimas užtikrinti efektyvų transporto sektoriaus 
funkcionavimą, t. y. reikalingų paslaugų tiekimą, esant minimalioms 
sąnaudoms, pažangių transporto technologijų diegimą ir pan. 

Apibendrintą kokybinį pobūdį turintį tikslą galima realizuoti per 
konkretesnių tikslų rinkinį: 

− toliau plėtoti nacionalinę transporto sistemą; 
− sukurti efektyvią transporto sektoriaus finansinę bazę; 
− sukurti stiprią ir konkurencingą transporto pramonę; 
− užtikrinti, kad transporto sistema turėtų teigiamą poveikį vi-
suomenės saugai ir nacionaliniam saugumui; 

− užtikrinti, kad transporto sistema būtų draugiška gamtai ir kel-
tų šalies gyvenimo kokybės standartus; 

− siekti, kad transporto technologijos atitiktų XXI a. reikalavi-
mus. 

2005 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Ilgalaikę 
(iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategiją (nutari-
mas Nr. 692). Šioje strategijoje, kaip ir ankstesnėje (1994 m.) Lietu-
vos Respublikos transporto plėtros nacionalinėje programoje, šalia 
kiekybinio pobūdžio tikslų, tokių kaip patenkinti šalies, taip pat besi-
integruojančios Europos rinkos poreikius plečiant transporto infra-
struktūrą, užsibrėžti ir kokybiniai tikslai. Ilgalaikėje plėtros strategijo-
je, atlikus transporto sektoriaus būklės analizę, buvo nurodyti svar-
biausieji ilgalaikės Lietuvos transporto sistemos tikslai: 

1) pasiekti ES valstybių senbuvių transporto paslaugų kokybės ir 
techninių parametrų lygį; 

2) efektyviai bendradarbiauti su kaimynių šalių transporto sis-
temomis, tapti integralia ir svarbia Baltijos regiono transporto 
sistemos grandimi (Rytai–Vakarai); 
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3) suteikti galimybę Lietuvos žmonėms patogiai ir greitai susi-
siekti su svarbiausiais Europos kultūros, turizmo ir komerci-
jos centrais; 

4) efektyviai tarnauti Lietuvos ir išsiplėtusios ES interesams, di-
dinti konkurencinį pajėgumą tarptautinėse rinkose. 

Šie įvardyti tikslai lėmė svarbiausias Lietuvos transporto politi-
kos kryptis: 

1) transporto infrastruktūros plėtra; 
2) intermodalinio transporto plėtra; 
3) informacinių technologijų ir intelektualinių transporto siste-

mų plėtra; 
4) transporto plėtra ir aplinkosauga; 
5) eismo saugos gerinimas kelių transporte; 
6) transporto infrastruktūros įrenginių, krovinių ir keleivių apsauga; 
7) administracinių gebėjimų stiprinimas; 
Numatant pagrindines kryptis Ilgalaikėje programoje buvo iš-

skirti du pagrindiniai su transporto infrastruktūra susiję prioritetai. 
Pirmasis prioritetas – Lietuvos Respublikos nacionalines sienas 

kertančio transporto tinklo komponentų sujungimas su kaimyninių 
šalių tinklais. 

Antrasis prioritetas – Vakarų–Rytų ir Šiaurės–Pietų transporto 
ašių modernizavimas ir plėtra bei darnus jų įkomponavimas į ES vals-
tybių transeuropinius bei globalinius Europos–Azijos tinklus. 

Savo ruožtu Europos Sąjungos transporto politika turi pagrindinį 
tikslą – žmonių ir prekių judėjimo Europos vidaus rinkoje bei tarp tre-
čiųjų šalių užtikrinimas, techninių ir organizacinių transporto sistemos 
dalių efektyvumo didinimas, žaliavas ir aplinką tausojančio transporto 
plėtra. Šių tikslų įgyvendinimas nukreiptas šiomis kryptimis: 

1. Transporto sektoriaus liberalizavimas ir komercializavimas, 
t. y. valstybės monopolijų naikinimas, decentralizavimas, inf-
rastruktūros valdymo atskyrimas nuo vežėjo, konkurencijos 
skatinimas, privatizavimas, kiekybinių apribojimų naikinimas. 
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2. Transporto paslaugų saugumo ir kokybės gerinimas, poveikio 
gamtai mažinimas. 

3. Žmonių ir prekių judėjimo Europos vidaus bei tarp Europos 
Sąjungos trečiųjų šalių užtikrinimas, techninių ir organizaci-
nių transporto sistemų efektyvumo didinimas, siekiant pa-
lengvinti žmonių ir krovinių vežimą tarp regionų ir šalių, ap-
linkos apsaugą tausojančio transporto plėtra. 

Kaip matyti, Lietuvos ir Europos Sąjungos transporto politikos 
tikslai sutampa, kitaip ir negali būti, nes Lietuva, integruodamasi į 
Europos transporto, o kartu ir į pasaulio transporto rinką, privalo pri-
imti bendrąsias transporto politikos gaires, kurios, kartu veikiant, 
leidžia pasiekti norimą tikslą. 

Norint įgyvendinti užsibrėžtą tikslą, reikia stengtis įgyvendinti 
sudedamąsias jo dalis, kurias būtų galima įvardyti tokia tvarka: 

− darnusis vystymasis; 
− poveikis aplinkai; 
− visuomenės mobilumas; 
− efektyvus prekių judėjimas; 
− eismo sauga; 
− saugumas;  
− transporto sektoriaus efektyvumas. 
Darnusis vystymasis. Jį reikėtų suprasti ne kaip kurios nors vie-

nos transporto rūšies vyravimą kitų transporto rūšių atžvilgiu, o kaip 
visų transporto rūšių tarpusavio sąveikavimą, papildant viena kitą. 
Prie tokio darnaus vystymosi prisideda modalinė transporto politika, 
kuri prisideda prie transporto barjerų naikinimo. 

Taigi darnusis vystymasis reiškia transporto paslaugų, o ne tik ap-
imčių, geografijos išsiplėtimus, transporto rūšims tarpusavyje sąveikau-
jant ir papildant vienai kitą. Tai prisideda ir prie konkretaus regiono 
šalių arba konkrečių valstybės regionų ekonominio augimo bei sociali-
nio gyventojų lygio kilimo, kuris tiesiogiai susietas su transporto tei-
kiama nauda. Darnusis vystymasis neatsiejamas nuo neigiamo trans-
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porto poveikio aplinkai mažinimo, socialinės transporto sektoriaus pu-
sės ir mobilumo elgsenos pokyčių bei mobilumo paklausos formavimo.  

Poveikis aplinkai arba aplinkos sauga didėjant transporto srau-
tams, o ypač ženkliam kelių ir oro transporto teikiamų paslaugų au-
gimui, pastaruoju laikotarpiu tapo labai aktualus. Šiuo atveju egzis-
tuoja tikslas sumažinti žalingą transporto poveikį aplinkai. Tai gali 
būti atlikta įvairiais būdais: 

− ribojant patį transportavimo procesą;  
− sugriežtinant eksploatacinius reikalavimus transporto priemo-
nėms;  

− finansiškai remiant ir skatinant švaresnes technologijas, taikant 
ekonomines sankcijas, baudas, mokesčius; 

− administracinėmis priemonėmis kontroliuojant transporto rū-
šies pasirinkimą. 

Visuomenės mobilumas ir prekių judėjimas – tai tiesiogiai su-
sieti su transporto teikiamomis paslaugomis veiksniai. Nors iš vienos 
pusės reikia skatinti tiek keleivių mobilumą, tiek prekių judėjimą, nes 
tai yra šalies ekonomikos augimo prielaida, tačiau nereikia pamiršti, 
kad šie abu rodikliai turi tiesioginę įtaką ir aplinkai, eismo saugai, 
iškastinių energetinių išteklių didesniam vartojimui. Šiame kontekste 
ir atsiranda problemų bei prieštaravimų, kaip užtikrinti vis didėjan-
čius poreikius, darant mažesnę žalą. Tam turi būti sutelktas mokslo ir 
valstybių vadovaujančiųjų institucijų dėmesys ir pastangos. 

Eismo sauga – tai viena iš kertinių transporto politikos krypčių. 
Gyvybių išsaugojimas lemia transporto sistemos efektyvumą, ir at-
virkščiai, prarastos gyvybės dėl eismo įvykių rodo transporto siste-
mos neefektyvumą. Eismo sauga svarbi visose transporto rūšyse, bet 
bene pati kompleksiškiausia ji yra kelių ir oro transporto sistemoje. 
Eismo sauga apima ne tik technologinių parametrų gerinimą, siekiant 
išvengti eismo įvykių ar sušvelninti jų padarinius, bet ir psichologi-
nių, fiziologinių, socialinės atsakomybės didinimo, rizikos suvokimo 
veiksnių visumą. Kalbant apie eismo saugą, būtina suvokti prevenci-
nės, pasyviosios ir aktyviosios eismo saugos komponentus.  
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Saugumas – saugumo klausimai tapo svarbūs tik praeitame de-
šimtmetyje, o iki tol saugumo užtikrinimo politika transporto srityje 
apsiribodavo bendrosiomis priemonėmis, nesiskiriančios nuo įprasto 
tvarkos palaikymo. Teroristinių išpuolių rizika, strateginių transporto 
objektų apsaugos prevencija, asmeninis keleivių saugumas – tai sri-
tys, kurios tapo daugelio valstybių efektyvaus transporto sistemos 
funkcionavimo prioritetu (ypač aviacijoje). 

Transporto sektoriaus efektyvumas suprantamas kaip kiekvie-
nos individualios transporto rūšies efektyvių operacijų derinys, kaip 
pats efektyviausias transporto rūšių derinys. Transporto sektoriaus 
efektyvus darbas visuomet prisideda prie valstybės bendrojo ekono-
minio lygio. Ekonomika gali augti ir pateikti geresnius gyvenimo 
standartus tik vienu iš dviejų būdų: 

1) pritraukiant daugiau darbuotojų; 
2) didinant produktyvumą. 
Senstant visuomenei, mažėjant įvairiose valstybėse gimstamu-

mui, spartėjant globalizacijai, o kartu su ja ir emigracijai, ekonomikos 
augimą konkrečioje šalyje gali lemti tik produktyvumo didinimas.  

1.3.2.�Transporto�politikos�priemonës�

Nustačius transporto politikos tikslus, labai svarbu parinkti efek-
tyvius transporto politikos įrankius, kaip priemones užsibrėžtiems 
tikslams pasiekti. Tiek mokslinėje literatūroje, tiek transporto politi-
kos rengimo praktikoje nėra griežtai susitarta dėl transporto politikos 
įrankių (priemonių) griežtų definicijų ar jų rinkinių. Tai galima paaiš-
kinti tuo, kad skirtingi transporto politikos tikslai lemia skirtingų 
priemonių šiems tikslams įgyvendinti parinkimą. Įvairūs mokslininkai 
apibendrindami įvairių šalių patirtį, nustato svarbiausias transporto 
politikos priemones ir jas įvardija: 

− infrastruktūros planavimas; 
− vartotojo mokesčiai ir muitai; 
− dotacijos ir transporto veiklos skatinimas; 
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− normų ir taisyklių sudarymas; 
− struktūrinių pokyčių skatinimas ir atlikimas. 
Pasaulio banko Ekonomikos plėtros instituto 1996 m. parengtoje 

analitinėje medžiagoje „Transporto politika ir planavimas“ išskiriami 
šie transporto politikos įrankiai: 

− rinkos reguliavimo instrumentai; 
− operacijų valdymo instrumentai; 
− eismo valdymo instrumentai; 
− socialinės politikos instrumentai; 
− infrastruktūros plėtros planavimas. 
Tuo tarpu Europos Sąjungos transporto politikos įgyvendinimo 

priemonės įvardijamos šios: 
− Europos Sąjungos teisė; 
− finansinė parama;  
− nacionalinis transporto politikos ir priemonių koordinavimas; 
− mokslo tyrimo ir technologinės pažangos skatinimas transpor-
to srityje; 

− sutartys su trečiosiomis šalimis. 
Profesorius A. Baublys, turintis gana didelį praktinį patyrimą 

transporto politikos srityje ir vienas pirmųjų nepriklausomos Lietuvos 
mokslininkų, išleidęs vadovėlį kaip mokomąją priemonę „Transporto 
politika“, mano, kad transporto politiką (pirmiausia šalims, esančioms 
perėjimo į rinkos sąlygas baigiamajame periode) galima suformuoti, 
jeigu bus panaudotas šis transporto politikos priemonių rinkinys: 

− prognozavimas; 
− mokslinis aprūpinimas, mokslu pagrįstų principų pritaikymas 
rengiant transporto plėtros programas; 

− transporto infrastruktūros planavimas ir plėtra; 
− struktūrinių pokyčių įgyvendinimas; 
− mokesčiai, dotacijos ir transporto veiklos skatinimo priemonės. 
Prognozavimas yra labai svarbi transporto politikos priemonė. 

Bendruoju atveju prognozavimas – tai pasirinkto ekonomikos sekto-
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riaus strategijos, aktyvaus jo poveikio būdų ir priemonių pagrindimas, 
remiantis objektyvių ekonominio augimo tendencijų esmės ir kieky-
binių charakteristikų pažinimu. Prognozavimas – tai savarankiškas 
tyrimas su jam būdingais etapais, tikslais ir metodais. 

Transporto sektoriuje prognozavimas paprastai susideda iš šių 
etapų: 

− informacijos rinkimo; 
− proceso vystymosi analizės; 
− prognozavimo ir jos rezultatų vertinimo metodų išrinkimo; 
− metodų formalizavimo; 
− modeliavimo ir prognozavimo proceso; 
− geriausių prognozės variantų atrinkimo. 
Svarbiausias prognozavimo tikslas – kokybiškas transporto plėt-

ros politikos ir strategijos parengimas. Siekiant šio tikslo, būtina, kad 
prognozavimo procesas atitiktų šiuos reikalavimus: 

− turinio prasme – turi būti įvertinti svarbiausi veiksniai, lemian-
tys transporto sektoriaus plėtrą; 

− informacine prasme – prognozių sudarymas turi vykti remian-
tis patikima statistine ir ataskaitine informacine sistema; 

− formalizavimo prasme – naudojami matematiniai metodai ir 
modeliai turi adekvačiai atvaizduoti prognozuojamojo proceso 
turinį (modelis turi atitikti procesą). 

Prognozavimas (kaip ir transporto politikos rengimas) turi būti 
grindžiamas veiksnių, lemiančių transporto sistemos vystymąsi, pri-
gimties samprata ir sistemizuotomis žiniomis apie analitinius (meto-
dologinius) įrankius, kuriuos parengė transporto inžinerija, transporto 
ekonomika, valdymo mokslas, matematika, statistika ir kiti mokslai.  

Trumpai apžvelgsime šias naudojamas transporto politikos prie-
mones: 

1) politines priemones; 
2) teisines priemones; 
3) ekonomines ir finansines priemones; 



 

27

4) mokslo pažangos, technines ir technologines priemones; 
5) švietėjiškąją veiklą; 
6) politikos įgyvendinimo kontrolės priemones. 
Politinės priemonės reiškiasi kiekvienoje demokratinėje valsty-

bėje. Vykstant rinkimams, kiekviena politinė partija ar jos pretenden-
tės skelbia savo programą, kurią jos turės įgyvendinti, jeigu bus iš-
rinktos į valstybės valdymo organą. Lietuvoje ši praktika taip pat 
įsigaliojusi, todėl dar prieš Seimo ar savivaldybių rinkimus rinkėjai 
susipažįsta, kokių veiksmų imsis kandidatai, laimėję rinkimus, tarp jų 
ir transporto politikos srityje. 

Laimėjusi rinkimus partija ar koalicija formuoja vykdomąją val-
džią, kuri, remdamasi programinėmis nuostatomis, paruošia vyriau-
sybės programą. Jai pritariama Seime, be kitų šalies ekonominio gy-
venimo sričių, ji apima ir šalies transporto politiką. Prie politinių 
priemonių galima priskirti geros kaimynystės sutartis, diplomatinių 
santykių užmezgimo ar atnaujinimo sutartis, prekių embargo ir kitų 
panašaus pobūdžio priimtus politinius sprendimus, kurie leidžia at-
naujinti, pagerinti ar nutraukti žmonių tarptautinį susisiekimą ar kro-
vinių vežimą. 

Teisinės priemonės apimtų ribojimus, draudimus, leidimus, ku-
rie realizuojami išleidus teisinius aktus kaip kodeksus, įstatymus, 
nutarimus, Europos Sąjungos direktyvas, reglamentus, priėmus stan-
dartus ar paruošus taisykles ir kt. Tokiais teisiniais dokumentais, pvz., 
kaip verslo licencijavimas, siekiama, kad į rinką nepatektų nepasiruo-
šę tai veiklai ūkio subjektai. Išleidžiant standartus, galima siekti su-
mažinti transporto priemonių teršalų emisiją, kad sumažėtų poveikis 
žmonių sveikatai ir aplinkai, sumažinti transporto priemonių keliamą 
triukšmą ir pan. 

Formuojant Lietuvos transporto politiką, susietą su geležinkelio 
transportu, buvo labai aktualios teisinės priemonės, nes reikėjo pertvar-
kyti pačią sistemą, integruojant ją į Europos geležinkelio transporto 
sistemą. Nuo 1998 m. atsisakyta senos tradicinės funkcinio tipo organi-
zacinės struktūros, kuri centralizavo valdymą ir sunkiai pasiduodavo 
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rinkos pokyčiams. Pereita prie naujos valdymo struktūros, leidžiančios 
efektyviai restruktūrizuotis ir dirbti komercinėmis sąlygomis. 

Jau 1996 m. priimtas geležinkelio transporto kodeksas sukūrė 
geležinkelio transporto sektoriui teisinės rinkos liberalizavimo prie-
laidas, skatindamas veiksmingą konkurencijos atsiradimą. Šių nuosta-
tų atsiradimas buvo ne kas kita, kaip atsakas į Europos Bendrijos di-
rektyvą 91/440 EEC. Šioje direktyvoje nustatyti principai – viešųjų 
geležinkelių prieinamumas visiems geležinkelių operatoriams, sąži-
ninga konkurencija su kitomis transporto šakomis. 

2001 m. Europos Parlamentas ir Europos Taryba priėmė direkty-
vą 2001/14/EC „Dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirs-
tymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelio infrastruktūra ėmimo ir 
saugos sertifikavimo“. Šia direktyva numatyta, kad, siekiant užtikrinti 
skaidrų ir nediskriminacinį infrastruktūros paskirstymą, infrastruktū-
ros valdytojas turi parengti ir išleisti geležinkelio tinklo nuostatus, 
kuriuose būtų pateikiama visa informacija apie geležinkelio infrast-
ruktūrą, jos pajėgumus atskiromis linijomis, sąlygos ir reikalavimai 
operatoriams bei infrastruktūros teikiamos paslaugos. Europos Sąjun-
gos priimti teisės aktai, liečiantys geležinkelio, kelių ir kitus transpor-
to sektorius, o kartu ir visą transporto sistemą, galioja Lietuvai (tapu-
siai nuo 2004 m. gegužės 1 d. pilnateise Europos Sąjungos nare) 
tiesiogiai arba gali būti perkelti į nacionalinius teisės aktus. 

Ekonominėmis ir finansinėmis priemonėmis, apimančiomis 
mokesčių sistemą, rinkliavas, baudas, subsidijas, dotacijas, kompen-
sacijas, fondus, paramą, galima siekti dviejų tikslų: 

1) mažinti transporto poveikį, mažinant jo daromą žalą. 
2) skatinti, modernizuoti, perbalansuoti, suteikti prioritetus ku-

riai nors transporto rūšiai, pasiekti įvairius transporto sunau-
dojamos energijos lygius ir t. t. 

Prie pirmosios grupės priemonių reikėtų priskirti mokesčius (ke-
lių, taršos, įvažiavimo ir kt.). Jų tikslas – mažinti padarytą žalą per 
pačios veiklos apmokestinimą. 
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Antrajai grupei priskiriamos skatinimo priemonės, kurias galima 
įvardyti kaip skatinimo politiką, nukreiptą transporto sektoriaus efek-
tyvumui didinti.  

Tam naudojamas transporto paslaugų tiesioginis ar netiesioginis 
dotavimas (subsidijavimas) ir pan. 

Kitu atveju skatinimui naudojamas struktūrinių pokyčių mecha-
nizmas (priemonės tokios kaip restruktūrizacija, privatizavimas, būti-
nos kapitalo injekcijos). Transportas yra labai svarbus komponentas 
bendroje gamybos ir paskirstymo procesų grandinėje, todėl nemažai 
valstybių naudoja jį kaip tam tikros politikos įrankį (priemonę) socia-
liniams klausimams spręsti. Dar ir šiuo metu daugelyje Europos vals-
tybių, įskaitant ir Lietuvą, bei kitose pasaulio šalyse yra plačiai papli-
tusi keleivių vežimo dotavimo praktika, ypač vežant keleivius 
miestuose.  

Tam, kad dotacijos taptų teisingu politikos įrankiu, jos turi būti 
kruopščiai parengtos ir kontroliuojamos. Todėl, formuojant valstybi-
nės (socialinės) paramos programas, būtina atsižvelgti į šiuos ben-
druosius principus: 

− programa turi būti parengta taip, kad galėtų išspręsti specifines 
ir konkrečiai apibrėžtas problemas; 

− programos sąnaudos ir trukmė turi būti realistiškai įvertinti; 
− programos įgyvendinimas turi būti griežtai kontroliuojamas 
(atsižvelgiant į jos tikslus ir kriterijus). 

Dotacijos nėra vienintelė skatinamosios politikos priemonė. 
Transporto politikoje taikomos ir kitos priemonės: 

− infrastruktūros įrenginių suteikimas žemesnėmis nei faktiškos 
kainomis (vartotojo mokesčiai nepadengia įrangos sąnaudų); 

− informacijos apie rinką suteikimas; 
− paskolų ir paskolų garantijų teikimas; 
− mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir informacijos apie jų rezul-
tatus suteikimas.  
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Mokslo pažangos, techninės ir technologinės priemonės. Šios 
priemonės gali būti susietos su ekologiškai švarių, saugių transporto 
priemonių kūrimu, eismo valdymu ir reguliavimu, informacinių sis-
temų transporto ir logistikos paslaugų sferoje diegimu ir pan.  

Švietėjiška veikla arba priemonių kompleksas susieti su geros 
patirties skleidimu ypač tose sferose, kur pasiekiamas geras transpor-
to panaudojimas ekologiniu ir eismo saugos požiūriu. Informacijos 
tarp šalių pasikeitimas svarbiais žalingą transporto poveikį lemian-
čiais klausimais, propagavimas mažinti nuosavų automobilių panau-
dojimą. Taip pat kitos panašios priemonės, formuojančios sąmoningą 
ir kryptingą piliečių veiklą transporto daromai žalai mažinti. 

Įgyvendinimo kontrolės priemonės apima dvi sritis: 
1) monitoringą (stebėseną);  
2) auditą (patikrą, kontrolę). 
Abi šios sritys susietos su transporto politikos koregavimu, jeigu 

stebėsenos stadijoje išryškėja, kad pasirinkta kryptis ir taikomos 
konkrečios priemonės tikslui pasiekti gali būti neefektyvios ar net 
žalingos. Kontrolė gali būti atliekama kaip tarpinė (etapo) ar galutinė, 
kai galima įvardyti arba pasiektą norimą tikslą, arba gautą laukiamą 
rezultatą. 

1.3.3.�Institucinis�transporto�politikos�ágyvendinimas�

Sprendimai dėl tam tikros transporto politikos vykdymo gali būti 
priimti įvairiais transporto sistemos organizacinės struktūros hierar-
chiniais lygiais. Tinkamos transporto politikos įgyvendinimo organi-
zacinės struktūros ir įvairių jos grandžių (institucijų) efektyvi sąveika 
yra viena svarbiausių minėtosios politikos sėkmės sąlygų. Čia labai 
svarbus yra racionalus teisių paskirstymas priimti transporto politikos 
sprendimus skirtingiems transporto sistemos organizacinės struktūros 
hierarchiniams lygiams. Rinkos mechanizmas (dėl savo prigimties) 
reikalauja, kad įgaliojimai sprendimams priimti turi būti suteikti ga-
limam žemiausiam hierarchiniam lygiui (institucijai), kuris gali būti 
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kompetentingas reikiamiems sprendimams parengti ir priimti. Kai 
žemesnės hierarchinės struktūros neturi reikiamų įgaliojimų sprendi-
mams priimti, tuomet neišvengiamai sugaištamas laikas ir reikalingas 
aukščiausiųjų šalies institucijų vadovų įsikišimas. Rinkos mechaniz-
mas turi tą savybę, kuri ne tik leidžia decentralizuoti ekonominius 
sprendimus, bet ir sukuria vidinius mechanizmus šių sprendimų rezul-
tatams įvertinti (pelno ir nuostolių apskaita, rinkos padalijimas ir kt.). 

Antra vertus, ne visų transporto politikos sprendimų parengimą ir 
priėmimą galima decentralizuoti. Pavyzdžiui, oro transporto valdymo 
veikla įmanoma tik pagal centralizuota tvarka nustatytas taisykles ir 
norminius aktus, kurie turi būti harmonizuoti su kitų, pirmiausia kai-
myninių, šalių analogiškais norminiais aktais. Planuojant transporto 
politiką (ar realizuojant ją priimamais sprendimais), labai svarbus sis-
teminių efektų išryškinimas dėl to, kad daugeliu atvejų orientacija tik į 
lokalinę (atskirų elementų) naudą gali paskatinti priimti visai sistemai 
nenaudingus sprendimus. Todėl būtinas tam tikras interesų ir tikslų deri-
nimo mechanizmas, suderinantis įvairius sistemos parametrus ir garan-
tuojantis visiems transporto sistemos dalyviams sprendimų naudingumą. 

1.3.4.�Transporto�politikà�formuojanèios��

ir�ágyvendinanèios�institucijos�

Transporto politikos formavimas ir įgyvendinimas – tai du neat-
skiriami vienas nuo kito procesai. Matyt, logiškai būtų nepaaiškina-
ma, jeigu viena šio proceso dalis būtų atliekama vienos institucijos, o 
antrąją dalį įgyvendintų kita institucija. Tiesiog gautųsi nesusiprati-
mas: viena neretai nežinotų, ką daro kita, todėl valstybėje šiuos užda-
vinius realizuoti pavedama vienai institucijai. Daugelyje šalių tuo 
užsiima transporto ministerijos. JAV tokia įstaiga vadinama departa-
mentu, o jos vadovas – valstybės sekretoriumi. Europos Sąjungos 
institucinėje sąrangoje, kaip minėta, Komisijos sudėtyje funkcionuoja 
generaliniai direktoratai. Ne taip svarbu, kaip tokios įstaigos vadinasi, 
svarbu yra atliekamos funkcijos ir pasiekiami rezultatai. 
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Lietuvoje formuoti ir įgyvendinti transporto politiką pavesta Lie-
tuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, kuri yra viešasis juridinis 
asmuo, biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biu-
džeto. Susisiekimo ministerija yra pagrindinė Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės institucija transporto, logistikos, elektroninių ryšių, in-
formacinės visuomenės ir pašto valdymo srityse. Pasinaudodama visa 
turima kompetencija ir pasitelkdama pavaldžių įstaigų administraci-
nius gebėjimus, ministerija rengia ir tobulina norminių aktų bazę, yra 
atsakinga už procesus ir rezultatus jau minėtose veiklos srityse.  

Ministerija įstatymiškai privalo užtikrinti žmogui, kiekvienai 
verslo ir visuomenės grupei lygias teises ir galimybes įgyvendinant jų 
subjektines teises. Tam yra būtinas aukštas profesionalumas ir veiklos 
kokybė, atitinkanti Europos Sąjungos standartus bei paremta tautos 
tradicijomis ir pasaulio patirtimi. 

Mokslo tyrimų technologinės pažangos ir inovacijų skatinimas 
taip pat yra svarbi ministerijos veiklos sritis, prisidedant prie darnaus 
transporto ir logistikos rinkos funkcionavimo užtikrinimo. 

Susisiekimo ministerijos pagrindiniai uždaviniai, formuojant ir 
įgyvendinant transporto politiką, yra šie: 

− formuoti ir įgyvendinti bendrąją valstybės transporto strategiją; 
− plėtoti viešąją transporto infrastruktūrą; 
− skatinti visų transporto rūšių sąveiką (multimodalinio trans-
portavimo procesus); 

− formuoti visų rūšių transporto saugaus eismo, neigiamo povei-
kio aplinkai mažinimo politiką, intelektinių transporto sistemų 
plėtrą ir koordinuoti šią veiklą. 

Pažymėtina, kad Susisiekimo ministerija, vykdydama jai paves-
tus uždavinius, atlieka konkrečias funkcijas: 

− prognozuoja, kiek ir kokių transporto paslaugų reikės Lietuvos 
ūkiui ir visuomenei; 

− rengia transporto sektoriaus plėtros nacionalines programas ir 
priemonių planus; 



 

33

− koordinuoja investicinių transporto programų rengimą (įvai-
riais hierarchiniais lygiais), kontroliuoja valstybės lėšomis fi-
nansuojamų programų įgyvendinimą; 

− dalyvauja kuriant sistemą teisės aktų, reglamentuojančių visų 
nuosavybės formų transporto veiklą, taip pat rengia įstatymų, 
kitų teisės aktų transporto veiklos klausimais projektus, har-
monizuoja Lietuvos transporto sektoriuje galiojančius normi-
nius aktus, kad jie atitiktų ES teisės normas; 

− skatina mokslo ir technikos naujoves, užsako ir finansuoja 
mokslinius darbus ir studijas transporto plėtros klausimais; 

− analizuoja užsienio šalių (visų pirma – svarbiausių tarptautinės 
transporto ir logistikos rinkos partnerių) vidaus ir tarptautinės 
transporto politikos nuostatas, teikia Vyriausybei konkrečius 
siūlymus dėl tolesnio tarptautinių santykių transporto srityje 
plėtojimo; 

− dalyvauja formuojant bendrąją Baltijos jūros regiono šalių 
transporto politiką, o per ją – integruojant Lietuvos transporto 
sektorių į bendrąją Europos ir globalinę transporto sistemą; 

− rengia ir Vyriausybei įgaliojus pasirašo reikiamas sutartis su 
užsienio šalimis ir tarptautinėmis transporto organizacijomis; 

− nustato tvarką, kuria atliekama transporto priemonių valstybi-
nė techninė apžiūra, kontroliuoja, kaip laikomasi šios tvarkos; 

− dalyvauja likviduojant stichinių nelaimių, avarijų padarinius, 
organizuojant paieškos ir gelbėjimo darbus, organizuoja eismo 
nelaimių (išskyrus kelių transporto) tyrimą ir apskaitą.  

Savo veiklai įgyvendinti Susisiekimo ministerija pasitelkia jos regu-
liavimo sferoje (prie Susisiekimo ministerijos) funkcionuojančias valsty-
bės institucijas. Toliau išvardytos ministerijai pavaldžios biudžetinės 
įstaigos savo kompetencijos ribose sprendžia šiuos uždavinius:  

1) valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo minis-
terijos; 

2) valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos; 
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3) Lietuvos saugios laivybos administracija; 
4) civilinės aviacijos administracija; 
5) Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo minis-

terijos; 
6) transporto investicijų direkcija; 
7) pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministe-

rijos. 
Valstybinės kelių transporto inspekcijos misija – vykdyti Lietu-

vos Respublikos kelių transporto veiklos viešąjį reguliavimą ir kelių 
transporto ūkio subjektų valstybinę priežiūrą, sudarant vienodas ir 
palankias laisvojo ir saugaus keleivių bei krovinių vežimo konkuren-
cijos sąlygas, siekiant visuomenės ir verslo veiklos pasitikėjimo, są-
žiningai, teisingai ir atsakingai jiems tarnaujant. 

Valstybinės geležinkelio inspekcijos misija – įgyvendinti Lietu-
vos Respublikos geležinkelio transporto eismo saugos politiką, sie-
kiant užtikrinti patikimą ir saugų geležinkelio transporto paslaugų 
teikimą.  

Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos misija – užtik-
rinti saugią vidaus vandenimis plaukiojančiųjų transporto priemonių 
laivybą. 

Lietuvos saugios laivybos administracijos misija – užtikrinti 
tinkamą saugios vidaus vandenų ir jūrų laivybos bei taršos iš laivų 
prevencijos reikalavimų ir standartų įgyvendinimą. 

Civilinės aviacijos administracijos misija – užtikrinti civilinės 
aviacijos skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priežiūrą. 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos misija – rūpintis valstybi-
nės reikšmės kelių infrastruktūra, sistemingai vykdyti ekonomiškai 
pagrįstą priežiūrą ir koordinuoti vietinės reikšmės kelių finansavimą. 

Pasienio kontrolės punktų direkcijos misija – siekti, kad pasie-
nio kontrolės punktų infrastruktūra atitiktų ES ir Šengeno teisynų 
reikalavimus, bei užtikrinti tinkamą jų priežiūrą ir efektyvų turto val-
dymą. 
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Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ – 
tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriš-
kumo principu jungiantis Lietuvos Respublikos juridinius asmenis, 
vežančius kelių transportu keleivius bei krovinius už atlygį arba savo 
lėšomis, teikiančius kitas su kelių transporto veikla susijusias paslau-
gas. Asociacija įsteigta siekiant sudaryti jos nariams kuo palankesnes 
sąlygas savarankiškai plėtoti visų rūšių pervežimą automobiliais. Pa-
grindiniai asociacijos uždaviniai yra šie:  

1) siekti transporto verslo sąlygų gerinimo; 
2) teikti asociacijos nariams pagalbą ir kitas paslaugas, vykdant 

keleivių ir krovinių visų rūšių vežimą automobiliais, juos plė-
toti ir tobulinti; 

3) atstovauti asociacijos narius santykiuose su nacionalinės vals-
tybinės valdžios institucijomis, tarptautinėmis organizacijo-
mis ir užsienio juridiniais asmenimis. 

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija „LINEKA“ – tai 
Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų, teikiančių visų 
transporto rūšių ekspedicines bei su šiuo verslu susijusias kitas pa-
slaugas, savanoriškas susivienijimas, vykdantis nustatytus asociacijos 
narių ūkinius, ekonominius, socialinius ir mokslinių tyrimų uždavi-
nius bei funkcijas, atstovaujantis nariams valstybės valdžios ir val-
dymo institucijose, propaguojantis pažangią darbo patirtį, skatinantis 
visų transporto rūšių bei su juo susijusių paslaugų verslo plėtojimą.  
Kontroliniai�klausimai�

1. Išvardykite bendruosius transporto politikos (agreguotus) 
elementus. 

2. Kokie yra svarbiausi Lietuvos transporto politikos tikslai? 
3. Kokiomis priemonėmis įgyvendinami pagrindiniai transporto 

politikos tikslai? 
4. Kokios valstybinės institucijos Lietuvoje atsakingos už trans-

porto politikos įgyvendinimą? 
5. Trumpai apibūdinkite kiekvienos valstybinės institucijos veiklą. 
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1.4.�Transporto�politikos�ypatumai�

Transporto politikos ypatumai reiškiasi glaudžiais ryšiais tarp 
transporto sistemos elementų, jos įtaka ekonomikai ir visuomenės 
gerovei. Šioje knygoje apžvelgiama transporto sistema, kurią sudaro 
kelių, geležinkelio, oro, vandens ir vamzdynų transporto sektoriai, 
savo viduje taip pat turintys specifinių ypatumų. Kaip žinia, transpor-
to sistemoje vienas iš pagrindinių jos elementų yra transporto infrast-
ruktūra, o ji taip pat yra skirtinga ir priklauso nuo to, kokia transporto 
rūšis ja naudojasi. Neatskiriamas transporto sistemos veiklos elemen-
tas – jos valdymas. Skirtingų transporto rūšių valdymas taip pat turi 
savus aspektus ir įvairovę.  

Transporto politikos tikslas – sukurti ekonominius, socialinius ir 
aplinkosaugos poreikius atitinkančią transporto sistemą, užtikrinti 
efektyvų jos funkcionavimą. Žinant, kokie įvairiarūšiai elementai 
sudaro transporto sistemą, tampa suprantama, kad transporto politika 
turi būti kompleksiška, daugiasluoksnė ir dinamiška. 

Subalansuojant transporto rūšių sąveiką, įvertinant pasaulinės 
globalizacijos poveikį valstybės ekonomikai ir jos sudėtinei daliai – 
transportui, atsižvelgiant į išaugusius verslo ir gyventojų mobilumo 
poreikius, transporto politika perauga nacionalines valstybių sienas. 
Tai ypač pasakytina apie šiuolaikinių tarptautinių transporto ir logis-
tikos grandinių formavimo procesus. 

Vienas iš transporto politikos ypatumų yra jos sąlyginis skirsty-
mas į nacionalinę, regioninę, miesto ir tarptautinę transporto politi-
ką. ES bendrosios transporto politikos tikslas yra koordinuoti konkre-
čių valstybių narių nacionalines transporto politikas, nustatant 
svarbiausias transporto plėtros strategines nuostatas ES viduje ir san-
tykiuose su trečiosiomis šalimis. 

Kitas transporto politikos ypatumas – jos integralumas su kito-
mis valstybės vykdomomis politikomis. Pati transporto veikla yra tik 
paslaugos, o jų poreikis priklauso nuo šalies ūkio, socialinės ir švie-
timo, fiskalinės, užsienio, teritorijų planavimo, miestų plėtros ir kitų 
šalies politikos sričių. 
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Transporto politika turi pasižymėti lankstumu – tai dar vienas 
jos bruožas. Lankstumą reikėtų suprasti taip, kad, pasikeitus išorinei 
ar vidinei aplinkai, susijusiai su teikiamų paslaugų poreikiais, gali-
mybėmis, pasiekiamumu, prieinamumu, nedelsiant būtų imtasi rei-
kiamų priemonių pusiausvyrai atkurti. Pavyzdžiui, sparčiai augant 
krovinių vežimo paslaugoms kelių transportu ir didėjant su tuo susiju-
sioms grūsčių, taršos, eismo saugos, energetinių išteklių naudojimo 
problemoms, nedelsiant reikia imtis priemonių, numatančių alterna-
tyvių transportavimo technologijų ir infrastruktūros plėtrą. 

Transporto politika turi būti ilgalaikė. Be politikos priemonių, nu-
matytų trumpajam laikotarpiui, kuris taip pat turėtų būti ne mažesnis nei 
3 metai, turi būti numatytos priemonės, siekiančios 10–15 metų ir dides-
nį laikotarpį. Tam sudaromi vidutinės trukmės ir ilgalaikiai strateginiai 
veiklos planai, programos, prognozuojamas biudžetas ir jo šaltiniai. 

Transporto politikos tęstinumas taip pat yra gana svarbus jos 
ypatumas. Negalima įgyvendinti jokio užsibrėžto tikslo, jeigu, pasi-
keitus aplinkybėms ar sąlygoms, šio tikslo įgyvendinimas bus laikinai 
sustabdomas ar dar blogiau – visai nutraukiamas. Kadangi transporto 
politika valstybės lygmenyje vykdoma vyriausybės lygiu, tai pasikei-
tus vyriausybėms gana dažnai iškyla problemų dėl valstybės nustaty-
tos vienos ar kitos politikos tęstinumo. Ne išimtis čia ir transporto 
politika. Kartais politikos tęstinumo nevykdymas susiejamas ne tik su 
ekonomine ir finansine ar socialine šalies padėtimi, ką dar būtų gali-
ma suprasti arba pateisinti. Neretas reiškinys, kai tęstinumo nevyk-
dymas pasireiškia su į valdžią atėjusių politinių partijų skirtingomis 
nuostatomis. Nors šis reiškinys dažniausia paliečia užsienio ar socia-
linę valstybės vykdomą politiką, tačiau gali būti ir kitose politikos 
srityse. Kad to nenutiktų transporto sektoriuje, privalu turėti patvirtin-
tą ilgalaikę nacionalinę transporto politiką, kad naujai atėjusioms 
valdyti vyriausybėms beliktų tik vadovautis ir tęsti numatytų tikslų 
įgyvendinimą (be abejonės, darant reikiamas korekcijas, jei vienokios 
ar kitokios aplinkybės verčia tai daryti).  
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Transporto politika turi būti pragmatiška. Pragmatiškumą trans-
porto politikoje reikėtų suprasti kaip jos veiklos nukreipimą siekiant 
tam tikros naudos. Pavyzdžiui, transporto politika trečiųjų šalių at-
žvilgiu yra nukreipta geriems santykiams palaikyti, standartams 
įdiegti, prekybos ir paslaugų sferai skatinti, o galiausiai tai susiję ir su 
rinkos išplėtimu į trečiąsias šalis. 

Investicijomis į transporto tinklus, intermodalinį transportą ar ki-
tas sritis siekiama, kad investuotos lėšos duotų ne tik tiesioginės nau-
dos valstybių ekonomikai, bet ir mažintų oro taršą, kraštovaizdžio 
niokojimą, transporto veikla turėtų mažesnį poveikį žmonių sveikatai, 
tausotų energetinius išteklius. 

Transporto politikos peržiūros, atnaujinimo ypatumas artimas 
transporto politikos lankstumui, tačiau turi tam tikrų specifinių bruožų. 
Pavyzdžiu galėtų pasitarnauti dabartinės ir ankstesnės Europos Bendri-
jos veikla transporto politikos srityje. Numatytos transporto politikos 
priemonės visuomet buvo kažkurį laiką vykdomos, o vėliau būdavo 
grįžtama prie jų peržiūros, įvertinimo ir naujų gairių nustatymo. 
Kontroliniai	klausimai	

1. Išvardykite svarbiausius transporto politikos ypatumus. 
2. Kaip jūs suprantate transporto politikos tęstinumą? 

1.5.	Transporto	politikos	uþdaviniai	

Ankstesniuose knygos poskyriuose aptarta, kas yra transporto 
politika, jos objektas ir politikos sritys. Šitame poskyryje apibrėšime 
transporto politikos uždavinius. Tikslas ir uždavinys yra labai tarpu-
savyje susiję. Pats žodis „tikslas“ reikštų kokio nors norimo dalyko 
siekimą. Tuo tarpu uždavinys nusako konkrečius veiksmus, reikalin-
gus atlikti, kad galėtume pasiekti norimą tikslą. Tikslas formuoja už-
davinius, o ne atvirkščiai. 

Transporto politikos uždaviniai gilesni, jų esmė neapsiriboja vien 
mechanišku paklausos poreikių tenkinimu. Uždaviniai ir jiems įgyven-
dinti panaudojamos priemonės yra nukreiptos į transporto sistemos 
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efektyvesnio funkcionavimo užtikrinimą. Gilėjant problemoms, su 
kurioms transportas tiesiogiai susiduria (gyventojų senėjimas, migracija 
ir mobilumas, aplinkosauga, energijos išteklių naudojimas, urbanizacija 
ir globalizacija), jo pareiga – prisidėti prie šių problemų sprendimo. 

Tai verčia transporto politiką formuojančias ir įgyvendinančias 
valstybės institucijas kreipti svarbiausią dėmesį į šiuos uždavinius: 

1) prognozuoti transporto sistemos plėtrą ateityje – trumpuoju, 
vidutiniu laikotarpiu ir tolesnėje perspektyvoje; 

2) numatyti investicijų šaltinius transporto infrastruktūrai mo-
dernizuoti; 

3) numatyti transporto įtaką visuomenės gerovei ir ekologines 
pasekmes; 

4) numatyti būdus, kaip taupyti energetinius išteklius; 
5) nustatyti išteklių kiekį, kurie bus skirti transportui ir su juo susi-

jusiai ekonominei veiklai bei nacionaliniam saugumui užtikrinti; 
6) numatyti kryptis integruotajai transporto sistemai plėtoti viso 

šalies ūkio raidos kontekste; 
7) spręsti tarptautinio transporto konkurencingumo didinimo 

problemas; 
8) dalyvauti kuriant papildomas darbo vietas bei gerinant vals-

tybės piliečių darbo ir gyvenimo sąlygas; 
9) užtikrinti aplinkos apsaugą ir saugų eismą; 
10) užtikrinti darnų transporto sistemos vystymąsi.  
Kiekviena valstybė gali turėti transporto politikos srityje savų tiks-

lų ir užsibrėžti uždavinius šiems tikslams pasiekti. Šį procesą lemia ir 
laiko veiksnys. Vienu laiku įgyvendinti kokius nors transporto sistemos 
uždavinius gali būti nerealu (pavyzdžiui, dėl ribotų finansinių išteklių), 
kitu atveju tokių uždavinių įgyvendinimas yra tiesiog būtinybė. Pavyz-
džiui, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, nedelsiant reikėjo atsisakyti 
planinio ūkio principų ir pereiti į rinkos ekonomika grįstą šalies valdy-
mo lygį. Norint tai padaryti nesugriaunant viso ūkio veiklos, kur trans-
portas vaidino gana didelę reikšmę, reikėjo gana gerai išanalizuoti situ-
aciją ir priimti pagrįstus, bet greitus ir ryžtingus sprendimus. Tai 
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pavyko padaryti. Lietuvos transporto (ypač krovinių vežimo) sektorius 
sėkmingai persiorientavo į naujas veiklos rinkas Vakaruose, kartu iš-
saugodamas gerus komercinius santykius su Rytų partneriais. Šiuo 
metu jis vertinamas, kaip gebantis plėsti savo veiklą labai konkuren-
cingoje tarptautinėje transporto ir logistikos paslaugų rinkoje.  

Galima būtų įvardyti šiuos aktualiausius transporto politikos už-
davinius, laukiančius neatidėliotino sprendimo dabartiniu Europos 
Sąjungos transporto sistemos veiklos etapu: 

1) atsieti ekonomikos ir transporto paklausos augimą, siekiant 
sumažinti neigiamą poveikį aplinkai; 

2) siekti tvaraus transporto sunaudojamos energijos sąnaudų ly-
gio ir sumažinti jo daromą šiltnamio efektą;  

3) riboti transporto priemonių teršalų emisijos kiekį, kad suma-
žėtų poveikis žmonių sveikatai. 

4) subalansuotai pereiti prie ekologiškų transporto rūšių, siekiant 
sukurti tvarią transporto mobilumo sistemą; 

5) sumažinti transporto keliamą triukšmą jo kėlimo vietoje, tai-
kant jo poveikį švelninančias priemones, kad būtų mažesnis 
bendrojo triukšmo lygio poveikis aplinkai; 

6) modernizuoti viešojo keleivinio transporto sistemą, kad ji tap-
tų efektyvesnė ir ekonomiškesnė.  

7) užtikrinti keleivių saugą ir saugumą. 
Čia pateikta tik keletas svarbiausių bendrųjų uždavinių, kuriuos 

artimiausiu metu turi spręsti ES šalys narės. Kiekvienas bendrojo 
pobūdžio uždavinys gali būti sudarytas iš viso komplekso specifinių 
uždavinių, kurių įgyvendinimas įvairiais hierarchiniais lygmenimis 
reikalauja gilesnės analizės ir detalesnių sprendimų.  
Kontroliniai	klausimai	

1. Kokius pagrindinius uždavinius privalo spręsti transporto po-
litika?  

2. Kokius uždavinius iškėlė sau ES transporto politiką formuo-
jančios ir įgyvendinančios institucijos? 
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1.6.�Transporto�politikos�procesas�

Procesas (lotyniškai procesus – žengimas į priekį) – tai sisteminė 
veiklos atlikimo tvarka. Transporto politikos atžvilgiu procesą reikėtų 
įvardyti kaip veiksmų seką laike ir erdvėje, naudojant materialinius, 
finansinius, mokslo, inovacijų ir kitus išteklius, kurie leidžia siekti 
norimų tikslų ir rezultatų. 

Procesas gali būti vienkartinis (singuliarinis) arba pasikartojantis 
(periodinis). Transporto politikos atžvilgiu nei viena, nei kita apibrėž-
tis visiškai tiesiogiai nėra taikomos, nes transporto politikos procesas 
turi būti: 

− nepertraukiamojo pobūdžio; 
− vykdomas nuolat kontroliuojant užsibrėžtų tikslų įgyvendini-
mo eigą;  

− operatyviai peržiūrimas ir koreguojamas, pasikeitus ekonomi-
nėms, finansinėms, techninėms ir kt. aplinkybėms.  

Iš nurodytų proceso eigos parametrų matyti, kad transporto poli-
tika nėra vienetinis reiškinys ar veikla valstybės gyvenime, kartu su 
kitomis šalies ekonominės ir socialinės veiklos sritimis ji tobulinama, 
siekiant pasiekti užsibrėžtą tikslą net tada, kai šalies transporto siste-
moje nėra pasikeitimų ar sutrikimų. Tam tikri neigiamai transporto 
funkcionavimą veikiantys veiksniai gali atsirasti kitoje valstybės ūkio 
veiklos srityje arba net išorinėje (tarptautinėje) aplinkoje. Tuo atveju 
būtina nedelsiant nustatyti, kokią įtaką tai gali turėti šalies transporto 
politikai ir atlikti reikiamas jos korekcijas.  

Kiekvienas realizuojamos ekonominės politikos procesas, tarp jų 
ir transporto politika, susideda iš įvairių dalių (stadijų ar elementų). 
Transporto politikos proceso elementus galima sugrupuoti taip:  

− problemos nustatymas; 
− darbotvarkės sudarymas; 
− politikos formavimas; 
− politikos legitimacija. 



 

42

Politikos įgyvendinimas ir vertinimas. Toks proceso stadijų ar 
elementų reguliavimas palengvina viso transporto politikos formavimo 
ir įgyvendinimo suvokimą. Politiniai sprendimai praktikoje gali būti 
priimami ir nebūtinai tiksliai laikantis šios hierarchinės sekos, pavyz-
džiui, vienu metu vykdant skirtingus veiksmus. Kad geriau suprastumė-
te proceso elementus ir jų ryšį, toliau pateikiama jų apžvalga. 

Problemos nustatymas. Problema dažniausiai pati neatsiranda. 
Ją sukelia pasikeitusios vidaus ar išorės aplinkybės, poreikių ar gali-
mybių visuma, todėl pirmiausia būtina suvokti ir įvardyti visuomenės 
ar konkrečių jos sluoksnių troškimus (vizijas), kodėl tai reikia atlikti, 
kokios pasekmės bus to neįvykdžius. 

Darbotvarkės nustatymas. Nustačius problemą, kitas etapas – nu-
statyti darbotvarkę. Čia reikia apsispręsti, kokius su problemos spren-
dimu susijusius klausimus reikia nagrinėti. Šioje stadijoje gali aktyviai 
pasireikšti lobistinės grupės, gali būti aktyvios įvairios politinės parti-
jos, pavieniai politiniai lyderiai, kurie turi galimybę išreikšti rinkėjų 
valią ar siekti kitų tikslų. Tarp transporto politikos priemonių tai apima 
gana konkrečius dalykus, pavyzdžiui, lengvatų įvairioms socialinėms 
keleivių grupėms suteikimo, konkrečių infrastruktūros objektų plėtros 
(pvz., kelių, geležinkelio tiesimo ar rekonstrukcijos, automobilių stovė-
jimo aikštelių, oro uostų terminalų įrengimo) klausimus. 

Politikos formavimas. Transporto politikos formavimą atlieka 
vyriausybinės institucijos. Lietuvoje tai daryti pavesta Susisiekimo 
ministerijai. Tačiau daugelis klausimų, susijusių su transporto politi-
kos įgyvendinimu, pagal kompetenciją yra aukštesnio lygio, todėl 
sprendimus jų atžvilgiu priima Lietuvos Vyriausybė ar Seimas. Tokiu 
atveju transporto politikos proceso dalyve tampa ir Vyriausybė. Ji 
atrenka klausimus, kurie svarstomi Vyriausybės posėdyje, ruošia ir 
teikia įvairių teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimui. 

Transporto politikos formavimas apima ir būtinų išteklių nustaty-
mus, kurie turėtų prisidėti prie vienos ar kitos problemos sprendimo. 
Politikai formuoti gali būti pasitelktos įvairios iniciatyvinės grupės, 
konkretūs individai ar institucijos, turinčios kompetenciją teikti reikiamų 
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sprendimų projektus. Taip pat politikos formavimui gali turėti įtakos 
išorinė aplinka (tyrėjai, konsultantai, žiniasklaida, viešoji nuomonė). 

Politikos legitimacija – tai su transporto sistemos veikla susiju-
sių reikiamų teisės aktų priėmimas. Tokių teisės aktų paketą gali su-
daryti priimti įstatymai ir poįstatyminiai aktai, t. y. Vyriausybės nuta-
rimai ir potvarkiai, tam tikros valdymo srities ministrų įsakymai, 
strategijos, veiksmų programos, priemonių planai, įvairūs transporto 
veiklą reglamentuojantys nuostatai, taisyklės. 

Politikos įgyvendinimas ir vertinimas. Transporto politikos įgy-
vendinimą valstybėje atlieka vyriausybės institucijos. Lietuvoje tai 
vykdyti pavesta Susisiekimo ministerijai ir jos valdymo srityje funkci-
onuojančioms valstybės institucijoms. Europos Sąjungoje transporto 
politikos formavimu ir įgyvendinimu rūpinasi ES Komisijos sudėtyje 
esantis Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas (DG MOVE), 
kuris atlieka ES transporto ministerijos funkcijas. 

Transporto politikos vertinimas – tai poreikis nustatyti, ar pa-
siektas užsibrėžtas tikslas, ar išspręsta aktuali problema, ar nėra būti-
na, pasikeitus tam tikroms aplinkybėms, keisti politikos kryptį ir tai-
kyti kitokio pobūdžio įgyvendinimo priemones. Išsamiau apie 
Lietuvos Transporto politiką formuojančias ir įgyvendinančias insti-
tucijas šiame vadovėlyje informacija pateikta kituose poskyriuose. 
Kontroliniai�klausimai�

1. Kokie pagrindiniai reikalavimai yra keliami transporto politi-
kos realizavimo procesui? 

2. Paaiškinti transporto politikos formavimo ir įgyvendinimo ei-
gą bei jos elementus. 

1.7.�Transporto�veiklos�uþtikrinimas�

Rinkos ekonomika numato naujus transporto sistemos uždavi-
nius, todėl ir valdymo principų formuluotės taip pat privalo keistis. 
Transportas – viena iš svarbiausių valstybės ekonominės infrastruktū-
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ros sričių, todėl ją reikia laikyti prioritetine, nes jos valdymo efekty-
vumas turi didelę įtaką valstybės ekonominei raidai. Visų nuosavybės 
formų transporto sistemos subjektų normaliam funkcionavimui bei jų 
veiklos plėtrai būtinos vienodos sąlygos, teisinės garantijos ir ūkinis 
savarankiškumas. 

Transporto veiklos užtikrinimą Lietuvoje atlieka valstybė teisi-
nėmis, o prireikus ir finansinėmis priemonėmis, kuriomis siekiama: 

− viešosios transporto infrastruktūros objektų prieinamumo ly-
giomis teisėmis ir nediskriminuojamomis sąlygomis visiems 
rinkos dalyviams; 

− vežėjų (operatorių) veiklos savarankiškumo, taip pat laisvos ir 
sąžiningos konkurencijos transporto paslaugų sferoje; 

− efektyvaus viešosios transporto infrastruktūros funkcionavimo 
ir plėtros; 

− multimodalinio vežimo ir tranzito paslaugų skatinimo. 
Transporto veiklos administravimas ir reglamentavimas – tai 

vertikalieji vienpusiai ryšiai, kai valstybinės valdymo institucijos pri-
ima reikiamus sprendimus, kuriuos privaloma vykdyti žemesnėms 
hierarchinėms valdymo grandims, įskaitant ir ūkio subjektus – juridi-
nius bei fizinius asmenis. Tam tikslui nustatyta tvarka įsteigiamos už 
sprendimų priėmimą ir jų vykdymo kontrolę atsakingos valstybinės 
institucijos. 

Transporto viešąjį administravimą (valdymą) vykdo: 
− Lietuvos Respublikos Vyriausybė: 
− Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir jai pavaldžios 
institucijos; 

− Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos. 
Transporto teisinių santykių reglamentavimas. Kalbant apie ju-

ridinį reglamentavimą, reikėtų išskirti šiuos svarbiausius teisės aktus, 
kurie turi įtakos bendrajai valstybės transporto politikai:  

− tarptautiniai susitarimai (sutartys); 
− Europos Sąjungos teisės aktai; 
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− Lietuvos Respublikos įstatymai; 
− Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai; 
− Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos teisės aktai; 
− kiti norminiai aktai ir taisyklės. 
Transporto veiklos organizavimas. Tai techninių sąlygų ir teisi-

nių santykių visumos, reikalingos transporto veiklai atlikti, nustaty-
mas. Ši visuma apima transporto infrastruktūros ir transporto priemo-
nių tinkamo panaudojimo, keleivių, krovinių, bagažo pašto siuntų 
vežimo aspektus bei su tuo susijusius teisinius ir komercinius santy-
kius tarp siuntėjo, vežėjo, gavėjo ir kitų transporto procese dalyvau-
jančių šalių. 

Valstybė (per savo institucijas) transporto veiklos organizavimą 
atlieka: 

− taikydama ekonomines, fiskalines, teisines ir kt. priemones; 
− dalyvaudama Europos Sąjungos institucijų veikloje; 
− dalyvaudama tarptautinių transporto organizacijų veikloje; 
− įgyvendindama dvišalius ir daugiašalius tarptautinius susitari-
mus; 

− skatindama mokslo tiriamųjų darbų vykdymą ir inovacinių 
sprendimų bei pažangių technologijų diegimą. 

Kontroliniai�klausimai�

1. Kokių tikslų siekia valstybė, plėtodama transporto veiklą? 
2. Apibūdinkite transporto veiklos organizavimo procesą. 

1.8.�Transporto�politikos�priemoniø�planavimas�

Pirmiausia apibūdinkime, kas yra planavimas. Planavimą abst-
rakčiai galima būtų suvokti kaip poreikių ir galimybių nustatymą, 
priemonių visumą uždaviniams įgyvendinti bei pačią įgyvendinimo 
kontrolę. Kad priemonių planavimas būtų efektyvus, reikalingos įgy-
vendinimo institucijos ir biudžetas. Kadangi transporto sistema yra 
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daugialypė, transporto poreikis atskiros valstybės ar valstybių sociali-
niame ekonominiame gyvenime užima vieną iš svarbiausių vietų. 
Todėl transporto politikos priemonės yra sudėtingos, įvairiarūšės, 
reikalaujančios gana didelių finansinių investicijų arba darančios 
reikšmingą įtaką ne tik paties transporto sektoriaus veiklai, bet ir išo-
rinei aplinkai. Transporto politikos planuojamos priemonės turi apim-
ti skirtingų transporto rūšių sąveiką, transporto integraciją su aplinka, 
žemės naudojimo (teritoriniu) planavimu, su švietimo, sveikatos ir 
kitų socialinių sričių veikla. Transporto sistemos veikla, kuri gyvy-
biškai svarbi žmonių socialiniame ekonominiame gyvenime, deja, turi 
ir neigiamų savybių. Tai oro tarša, triukšmas, kurie tiesiogiai veikia 
žmonių sveikatą ir gamtą, eismo įvykiai, katastrofos, kurių metu žalo-
jami ir žūsta žmonės, neatsinaujinančių energetinių išteklių besaikis 
naudojimas, skatinantis galutinį jų išsekimą. Todėl transporto politi-
kos užduotis – tinkamai suplanuoti bei įgyvendinti reikiamas priemo-
nes, tvariai, tausojančiai ir efektyviai transporto veiklai užtikrinti. 
Transporto politikos priemonių įgyvendinimas yra finansiškai imlus, 
ypač tų, kurios tiesiogiai susijusios su infrastruktūros plėtra arba daro 
įtaką ne tik transporto sistemos veiklai, bet ir išoriniams ryšiams 
(įvairūs fiziniai apribojimai, draudimo, mokesčių politika), todėl prieš 
planuojant ir įgyvendinant tokias priemones dėl optimalių sprendimo 
būdų parinkimo reikalingas visapusiškas jų įvertinimas. 

Tokiam visapusiškam poveikio ir būtinumo ar naudos įvertini-
mui atlikti pasitelkiami įvairių transporto sričių mokslininkai, specia-
listai bei ekspertai. Svarbu, kad planuojamosios priemonės būtų tin-
kamai subalansuotos ir jų įgyvendinimas nepadarytų žalos kai kurių 
transporto sektorių veiklai, o dar blogiau, jeigu žala (tiek tiesioginė, 
tiek netiesioginė) būtų padaryta transporto vartotojams arba aplinkai. 
Planuojant transporto politikos priemones, negalima žiūrėti kokių 
nors grupių tikslų ar lobistinių interesų. 

Europos Sąjungos praktika pasižymi tuo, kad prieš planuojant 
politikos priemones organizuojama gana plati diskusija su visuomene, 
socialiniais ir kitais partneriais, o konkurso tvarka parinkti tyrėjai 
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pateikia savo siūlymus ir išvadas. Tik tuomet ruošiama galutinė nuo-
stata, kuri virsta politikos priemone. Europos Sąjungos institucijos, 
priimdamos teisės aktus, nesvarbu, ar tai būtų reglamentas, direktyva 
ar kito pobūdžio dokumentas, jame detaliai įvardija aplinkybes, ku-
rios turėjo įtakos pateikiamoms priemonėms inicijuoti ir parengti bei 
kokių tikslų juo siekiama. Tai pasakytina apie įvairaus pobūdžio 
transporto politikos priemonių (infrastruktūros, techninių, technologi-
nių, saugos) planavimą, nes konsoliduoja visuomenę ir prisideda prie 
didesnės jų įgyvendinimo sėkmės. 

Transporto politikos priemonių planavimas – tai sudėtingas ne-
nutrūkstantis procesas, kuris turi būti vykdomas nacionaliniu, regio-
niniu ir tarptautiniu lygmeniu, skatinti priimti subalansuotus sprendi-
mus, didinančius transporto sistemos efektyvumą. Transporto 
politikos priemonių planavimas yra susijęs su disciplinuotu mąstymu 
apie ateitį ir tam tikrų veiksmų eigos nustatymu. Priemonių planavi-
mo ir strategijų, programų sudarymo procesą galima laikyti kaip poli-
tiką, išreikštą formaliąja prasme, kuria siekiama tiksliai nusakyti 
veiksmų seką bei išteklių poreikį jiems įgyvendinti. Planuojant trans-
porto politikos priemones, paprastai naudojamas strateginio planavi-
mo principas, ruošiamos įvairius laikotarpius apimančios specialios 
strateginės programos. 

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti viso 
strateginio valdymo proceso realizavimą, kurio metu nustatomos 
veiklos kryptys ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir pla-
nuojamus gauti finansinius, materialinius bei žmogiškuosius išteklius 
misijai vykdyti, numatytiems tikslams pasiekti, taip pat veiklos stebė-
sena ir atsiskaitymas už rezultatus. Remiantis SSGG analize, sufor-
muojami tikslai ir uždaviniai bei priemonės jiems pasiekti. Lietuvoje 
transporto politikos priemonių planavimas vykdomas pagal strategi-
nio planavimo sistemą, kurią sudaro: 

1. Tarpusavyje susiję pagrindiniai planavimo dokumentai, kurie 
suskirstomi: 
1.1. Ilgos trukmės (apimančios ilgesnį nei 7 metų laikotarpį), 
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1.2. Vidutinės trukmės (nuo 3 iki 7 metų), 
1.3. Trumpalaikiai (iki 3 metų). 

2. Institucijos, atsakingos už priemonių parengimą. 
3. Priemonių rengimo, įgyvendinimo stebėsenos ir atsiskaitymo 

už rezultatus tvarka bei terminai. 
Transporto politikos priemonių planavimo sistemoje labai svarbų 

vaidmenį atlieka ilgalaikiai ir vidutinės trukmės strateginio planavimo 
dokumentai, kurie atitinkamai nubrėžia svarbiausias veiklos gaires 
tolesnei perspektyvai ir pakankamai aiškiai konkretizuoja, pavyz-
džiui, 7 metų trukmės laikotarpio veiksmus. Trumpalaikiai strateginio 
planavimo dokumentai yra detalūs institucijų veiklos planai, pagrįsti 
konkrečiomis finansinėmis sąnaudomis (asignavimais) jiems reali-
zuoti, o juos paprastai rengia institucijos asignavimų valdytojai. 

Kaip kitų valstybės ūkio šakų politikos, taip ir transporto politi-
kos priemonės yra tiesiogiai susijusios su valstybės biudžetu, todėl 
priemonių planavimas neatskiriamas nuo nacionalinio biudžeto pla-
navimo proceso, nustatant svarbiausius ekonomikos prioritetus, o 
prireikus – juos persvarstant ir tikslinant. 

2002 m. Lietuvos Respublikos Seime buvo patvirtinta valstybės 
ilgalaikės raidos strategija, kurioje numatyti ilgalaikiai prioritetai ir 
suderinta visų valdymo sričių ilgalaikės plėtros vizija. 

2002 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Lietuvos 
ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaikę strategiją, kurioje 
transporto plėtros ir tranzito vystymo priemonės buvo išryškintos tik 
atskirais fragmentais. 

2005 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo nutarimu patvir-
tino Ilgalaikę iki 2025 m. Lietuvos transporto sistemos plėtros strate-
giją. Šioje strategijoje numatytos konkrečios priemonės, apimančios 
trumpąjį vidutinės trukmės ir ilgąjį laikotarpius. Vienas iš svarbiausių 
vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentų, apimantis ir 
Lietuvos transporto sektorių, yra Lietuvos 2007–2013 m. Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija. Ji nurodo, 
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kokiais būdais ir kokioms investicinėms priemonėms įgyvendinti turi 
būti naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos. 

Strateginiuose planuose įtrauktos transporto politikos priemonės 
gali apimti įvairias sritis: 

− infrastruktūros plėtrą, kuri yra svarbiausia transporto politikos 
priemonė; 

− mokesčių politiką; 
− subsidijas, skatinimą, įskaitant ir švietėjišką veiklą; 
− normų bei taisyklių sudarymą ir taikymą; 
− struktūrinių pokyčių skatinimą bei įgyvendinimą ir kitas prie-
mones. 

Kaip jau minėta, strateginiams tikslams įgyvendinti ruošiamos 
įvairios tikslinės programos, o tai reiškia, kad transporto politikos 
priemonės gali būti planuojamos ir įgyvendinamos praktiškai tik pro-
graminiu būdu, atsisakant vienkartinių sprendimų dėl vieno ar kito 
projekto realizavimo (jis turi būti įtrauktas į programą). 

ES transporto politikos priemonių planavimas ir su struktūrinių 
fondų lėšų panaudojimu susieti įgyvendinimo mechanizmai turi savo 
specifiką. Galima išskirti tris pagrindines alternatyvas: 

1) nacionalinės iniciatyvos; 
2) bendrijos iniciatyvos; 
3) inovacinės priemonės. 
Nacionalinių iniciatyvų pagrindu panaudojama apie 90 % viso 

ES struktūrinių fondų biudžeto. Šiuo atveju priemonių planavimo 
dokumentus rengia pačios valstybės narės ir suderina juos su ES Ko-
misija. 

Bendrijos iniciatyvos, kai planavimo laikotarpiui yra imamas 
tam tikras skaičius Bendrijos iniciatyvų, ir valstybės narės, besirem-
damos Komisijos parengtais strateginiais metmenimis, rengia sude-
rintas su ES Komisija programas, kurių pagrindu vykdomi tam tikri 
projektai. Tačiau ir tuo atveju projektų atranką atlieka pačios valsty-
bės narės. 
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Inovacinės priemonės. Tik maža dalis (apie 0,5 %) ES fondų 
biudžeto lėšų skiriama inovacinėms priemonėms. Planuojant ir admi-
nistruojant inovacines priemones, netaikoma partnerystės principo ir 
pati ES Komisija numato konkrečias priemones, atrenka projektus 
įgyvendinti. 

ES Komisija transporto politikos priemones numato taip pat ruo-
šiant specialius veiksmų planus ir programas. Pavyzdžiui, „Protingo 
transporto sistemų veiksmų plano“ tikslas – sudaryti sąlygas gamybai 
transporto priemonių, kurios efektyviau naudotų energiją, sumažintų 
bendrąjį degalų vartojimą, pagerintų transporto priemonių saugą. 
Krovininio transporto geresnio panaudojimo transporto politikos 
priemonės apibrėžtos „Krovininio transporto logistikos veiksmų pla-
ne“. Jame numatytos trumpalaikės ir vidutinės trukmės priemonės, 
nukreiptos spūsčių, taršos, triukšmo ir priklausomybės nuo iškastinio 
kuro problemoms spręsti. Paminėtina labai svarbi ES vadovaujančių-
jų institucijų priimta Marco Polo ilgalaikė programa, kurioje transpor-
to politikos priemonės yra skirtos krovinių srautų iš kelių transporto į 
kitas transporto rūšis perkėlimui skatinti. 
Kontroliniai�klausimai�

1. Kas yra transporto politikos priemonių planavimas? 
2. Koks yra strateginis planavimas ir kaip jis pasireiškia trans-

porto sektoriuje? 
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2 skyrius.�Transporto�plëtra�ir�jos�átaka��

valstybës�ekonomikai��

2.1.�Transporto�sektoriaus��

ir�ekonomikos�tarpusavio�ryšys�

Transporto sektorius, skirtingai nuo kitų ekonomikos šakų, neku-
ria materialios produkcijos, o paklausa transportavimo paslaugoms 
yra išvestinis gyventojų, pramonės, žemės ūkio, kalnakasybos, preky-
bos, paslaugų ir kitų sektorių poreikis nuvežti žmones, žaliavas ir 
prekes iš vienos vietos į kitą. Kitaip tariant, svarbiausia transporto 
funkcija – laiko ir erdvės prasme sujungti gamybos bei vartojimo 
vietas, gyvenamąsias ir turizmo ar kitų paslaugų traukos zonas ir pan. 
Iš pirmo žvilgsnio paklausos transportavimo paslaugoms prognozės 
gali būti sutapatinamos su bendromis ekonominės ir socialinės raidos 
prognozėmis. Kita vertus, toli gražu neužtenka vien tik būsimų mak-
roekonominių rodiklių įvertinimo, siekiant tiksliai numatyti reikalin-
gas investicijas transporto plėtrai. Investicijos į kelių, geležinkelių, 
uostų infrastruktūrą yra aiškiai fiksuojamos geografiškai, neturint 
galimybių perkilnoti jų į kitas vietoves. Todėl būtina įvertinti ne tik 
būsimą gamybą ar vartojimą valstybės mastu, bet ir konkrečias speci-
fines jos teritorijos vietoves.  

Be abejonės, transporto sektoriaus plėtra ir ekonomikos augimas 
yra labai glaudžiai tarpusavyje susiję. Per pastaruosius dešimtmečius 
Europos ir kitų išsivysčiusių pasaulio šalių BVP dinamika praktiškai 
gana tiksliai koreliavo su krovinių bei keleivių vežimo visomis trans-
porto rūšimis augimu, t. y. plėtros tempai buvo labai panašūs. Bet 
kurios šalies ūkio augimas, žmonių gyvenimo lygio kilimas, naujų 
darbo vietų kūrimas būtų neįmanomi be efektyvios transporto siste-
mos plėtros, tačiau transporto (ypač krovininio) veiklos plėtra kartu 
daro nemažą neigiamą įtaką socialiniu požiūriu: didėja grūstys, 
triukšmas, eismo nelaimių, oro, dirvožemio tarša, CO2 ir kietųjų dale-lių emisijos, kyla klimato kaitos rizika. Štai kodėl siekis atskirti 
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transporto augimą nuo visos ekonomikos augimo pastaruoju laikotar-
piu tampa svarbia transporto politikos dienotvarkės nuostata ir yra 
tarp vyriausybių prioritetų. Kitaip tariant, transporto ir logistikos 
veiklos efektyvinimo priemonėmis siekiama, palyginti su BVP augi-
mo tempais, sulėtinti transporto plėtros tempus.  

Krovinių transportavimo paslaugų pagrindinis rodiklis yra kro-
vinių apyvarta tonkilometriais. Jo reikšmė labiausiai priklauso nuo 
prekių svorio, vežimo atstumo ir transporto veiklos efektyvumo. 
Mokslininkai, tyrinėjantys transporto ir visos ekonomikos atsiejimo 
problematiką, pažymi šiuos svarbiausius veiksnius: 

1. Ekonomikos materialinis (medžiaginis) intensyvumas. Šis 
rodiklis nusako, kokia reikalinga medžiagų išeiga pagamintos pro-
dukcijos vienetui. Natūralu, kad mažesnis materialinis intensyvumas 
reikalauja mažesnių transportavimo apimčių. 

2. Teritorinė (erdvinė) gamybos ir vartojimo struktūra. Ji, be 
abejonės, labiausiai daro įtaką transportavimo atstumams. Pavyzdžiui, 
gamintojui prekes tiesiogiai paskirstant į geografiškai skirtingas var-
tojimo vietas, šios turi būti susietos atskiromis transporto jungtimis. 
Tuo tarpu teritorinė tiekėjų ir vartotojų koncentracija mažina trans-
portavimo atstumus. 

3. Transportavimo procesų organizavimas. Būdai, kuriais orga-
nizuojamas prekių paskirstymas, labai veikia transporto paslaugų 
efektyvumą. Pavyzdžiui, šiuolaikiniai logistikos sprendimai, labiau-
siai sumažinantys bendrąsias prekių pristatymo išlaidas, ne visada 
optimizuoja, atskirai vertinant, transportavimo operacijas. 

Šiuo metu pasaulyje yra naudojamos trys pagrindinės strategijos 
transporto ir ekonomikos augimui atsieti: 

Ekonomikos dematerializavimas apibrėžiamas kaip siekis suma-
žinti vienam BVP vienetui reikalingų materialinių išteklių kiekį. Ši 
strategija yra glaudžiai susieta ne tik su išteklių ir galutinių produktų 
transportavimo poreikio mažinimu, bet ir su energijos efektyvumo, 
informacinės visuomenės plėtojimo politikomis. Dematerializavimo 
linkme jau pasiekta nemažai teigiamų poslinkių, ypač plėtojant infor-
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macines technologijas (jos neretai gali pakeisti transporto paslaugas), 
naudojant naujas, lengvesnes medžiagas pramonėje, gaminant ilgesniu 
tarnavimo laiku pasižyminčią produkciją. Atliktais ekspertiniais verti-
nimais nustatyta, kad Europos ekonomikoje bent 5 % materialiųjų pro-
duktų pakeitus paslaugomis, bent 5 % padidinus prekių tarnavimo laiką 
ir bent 5 % sumažinus gaminių svorį ir apimtis, per 10 metų apie  
15–20 % galima sulėtinti transporto paslaugų augimo tempus. 

Prekių srautų teritorinių ribų sumažinimas. Vyrauja įvairios 
šios strategijos įgyvendinimo nuostatos, tačiau daugiausia dėmesio 
skiriama regioninėms gamybos ir vartojimo rinkoms stiprinti (po tru-
putį mažinant jų priklausomybę nuo importo), prekių paskirstymo 
centrams pergrupuoti arčiau vartojimo vietų. Tai reiškia, kad stam-
biosios tarptautinės kompanijos regionalizuoja produkcijos srautus ir 
dėl informacinių technologijų taikymo nepraranda veiklos organiza-
vimo kontrolės savo globaliniame tinkle. 

Transporto srautų optimizavimas. Logistikos struktūrų pergru-
pavimas, globalinių prekių tiekimo grandinių plėtra, progresyviųjų 
metodų diegimas, planuojant reikalingų žaliavų ir prekių pristatymą 
reikiamu laiku ir į reikiamą vietą, leidžia organizuoti lanksčias bei 
operatyvias transportavimo schemas, kartu trumpinant atstumus tarp 
tiekėjų ir vartotojų. 

Taigi transporto paslaugų ir bendrojo ekonomikos augimo atsie-
jimas neturi būti vertinamas kaip savitikslis transporto politikos už-
davinys. Jis būdingesnis didelėms valstybėms, turinčioms natūralių 
žaliavų išteklius ir adekvačiai išplėtotą jų perdirbimo bei kitą pramo-
nę. Vertinant, pavyzdžiui, Lietuvos transporto sektoriaus galimybes ir 
perspektyvas, jo augimas pastarojo dešimtmečio laikotarpiu viršijo 
šalies BVP augimo tempus. Tačiau jokiu būdu negalima teigti, kad šis 
veiksnys byloja apie neefektyvią ekonominę veiklą. Didžiąją dalį 
paslaugų Lietuvos transporto įmonės teikia užsienio klientams, kitaip 
tariant, jas eksportuoja. Lietuva turi atvirąją ekonomiką, jos vidaus 
rinka maža, tad šalies ūkio plėtra priklauso nuo prekių ir paslaugų 
eksporto apimčių. Todėl Lietuva aktyviai dalyvauja tarptautinėje rin-
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koje: eksportas sudaro beveik pusę BVP ir yra diversifikuotas ir pagal 
prekes bei paslaugas, ir pagal regionus. Palankią aplinką transporto 
paslaugų eksporto plėtrai gali sudaryti kai kurių Lietuvos prekybos 
partnerių įstojimas į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) ir geresnės 
prekybos sąlygos tarp Europos ir Azijos. NVS, Azijos šalių ir kitų 
rinkų atsivėrimas, tikėtina, sudarys dideles transporto ir logistikos 
paslaugų augimo galimybes, ypač pritraukiant dalį Azijos valstybių 
užsienio prekybos srautų. Visa tai ir ateityje gali užtikrinti spartesnį 
transporto verslo augimą, palyginti su BVP augimu, kartu pastebimai 
prisidedant prie šalies ūkio konkurencingumo stiprinimo. 
Kontroliniai�klausimai�

1. Paaiškinti, kas tai yra ekonomikos ir transporto augimo atsie-
jimas. 

2. Kokiais būdais galima mažinti transportavimo paklausą ir op-
timizuoti transporto srautus? 

3. Kokie globaliniai procesai Lietuvai leidžia tikėtis transporto ir 
logistikos paslaugų rinkos plėtojimo? 

2.2.�Transporto�infrastruktûros�ir�veþimo�veiklos��

átaka�verslui�bei�regionø�plëtrai�

Detaliau apibrėžiant transporto sistemos veiklos tikslus, reikia 
išskirti du svarbiausius jos segmentus: infrastruktūrą ir jos naudotojus 
(vežėjus), turinčius skirtingą funkcionavimo ir plėtotės specifiką. 
Transporto sistemoje funkcionuojantys vežėjai bei kiti transporto 
paslaugų tiekėjai, veikdami rinkos sąlygomis, turi dirbti konkurenci-
nėje aplinkoje. Todėl rinkos mechanizmas ir jo nulemta konkurencija 
yra svarbiausias pažangos šiame transporto segmente katalizatorius. 
Valstybės institucijų vaidmuo čia apsiriboja vienodų konkurencinių 
sąlygų visiems transporto paslaugų dalyviams, paprastai veikiantiems 
privačios nuosavybės pagrindu, sudarymu. Tuo tarpu transporto inf-
rastruktūros, dažniausiai funkcionuojančios viešosios (valstybinės) 
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nuosavybės pagrindu, efektyvumas ir jo plėtotės nauda civilizuotame 
pasaulyje vertinama ne vienos įmonės, bet konkretaus regiono ar vi-
sos šalies mastu. Transporto tinklai yra bendrosios rinkos arterijos ir 
rinkų konkurencingumo varomoji jėga. Todėl transporto infrastruktū-
ros plėtojimas bei modernizavimas yra viena svarbiausių ekonomikos 
pažangą užtikrinančių priemonių. Be to, valstybinės institucijos turi 
svarbią funkciją užtikrinti eismo saugą, transporto veiklos saugumą 
bei aplinkosaugą, kurios daugeliu atvejų neįmanoma vykdyti apeinant 
transporto infrastruktūros modernizavimo ir plėtotės klausimus.  

Makroekonominiu požiūriu transporto sektorius bendrajam Lie-
tuvos ūkio augimui yra svarbus dėl kelių priežasčių. Pirma, dėl tran-
zitui ir logistikai palankios Lietuvos geografinės padėties transporto 
dalis šalies BVP struktūroje yra labai svari, palyginti su kitomis ES 
šalimis (šiai veiklai tenka gerokai per dešimtadalį šalyje sukurtos 
pridėtinės vertės – maždaug dukart daugiau nei vidutiniškai ES). Ant-
ra, transporto paslaugų teikimas užsienio užsakovams yra itin svarbus 
eksporto pajamų šaltinis – jos sudaro daugiau kaip 60 % visų Lietu-
vos paslaugų eksporto apimties. Trečia, geresnis ir efektyvesnis 
transporto tinklas dėl mažesnių transporto sąnaudų leidžia įmonėms 
mažinti produkcijos kainą ir sudaro geresnes sąlygas konkuruoti tarp-
tautinėse rinkose. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos ūkio atsigavimas 
siejamas su eksporto augimu, sunkmečio sąlygomis transporto vaid-
muo ekonomikos raidai stiprėja. Susisiekimą su užsienio rinkomis 
garantuojanti transporto sistema turi didelę įtaką, siekiant užtikrinti 
tolesnį sėkmingą eksportu grįstą ūkio ekonominį augimą.  

Kadangi transporto sektorius, o ypač transporto infrastruktūra, 
teigiamai veikia šalies ekonominį ir socialinį vystymąsi, vyriausybės 
yra linkusios investuoti į šį sektorių. Didėjantis prioritetų ir projektų 
skaičius apsunkina pasirinkimą, kuriam šalies ekonomikos sektoriui 
suteikti prioritetą. Kaip anksčiau minėta, ekonomikos ir transporto 
sektoriaus augimas yra glaudžiai susiję. Transporto sektorius ypač 
svarbus įvairių ūkio šakų gamybos produktyvumo didinimo prasme, 
dėl ko kyla darbuotojų pajamos ir jų gyvenimo standartai. Modernio-
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sios transporto infrastruktūros kūrimas didina transportavimo pajė-
gumus, efektyvumą, patikimumą ir gerina logistinio aptarnavimo 
lygį. Tai savo ruožtu mažina transportavimo sąnaudas, prekių prista-
tymo laiką ir skatina pramonės įmones plėstis bei keltis į ekonomiškai 
patogesnes vietas. Dėl to didėja gamybos produktyvumas ir auga 
ekonomika (2.1 pav.). 

 

 
2.1 pav. Transporto ir ekonomikos ryšys 

 
Geresnė transporto infrastruktūra sumažina atstumą, kurį turi 

nukeliauti kroviniai ir žmonės, sumažina transporto grūstis, leidžia 
verslo įmonėms bei žmonėms geriau prognozuoti važiavimo laiką, 
suteikia galimybes centralizuoti logistinius padalinius ir statyti gamy-
binius pastatus, sandėlius bei kitus objektus įvairesnėse geografiniu 
požiūriu vietovėse. Lietuvos ir užsienio ekspertų atlikti tyrimai rodo, 
kad transporto ir elektroninių ryšių infrastruktūros plėtra teigiamai 
veikia užsienio investicijų verslo plėtrai pritraukimą. Efektyvi trans-
porto veikla taip pat teigiamai veikia žmonių gyvenimo kokybę, nes 
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sumažina kelionių laiko trukmę, padidina eismo saugą, sumažina 
transporto priemonių eksploatavimo išlaidas, suteikia gyventojams 
galimybę rinktis daugiau transportavimo būdų, skatina bendruomenių 
sanglaudą. Modernizuotoji transporto infrastruktūra netgi padidina 
nekilnojamojo turto vertę. Atliekama nekilnojamojo turto rinkos ana-
lizė akivaizdžiai byloja apie naujai sukurtos ar pagerintos infrastruk-
tūros teigiamą įtaką namų valdos ir komercinės paskirties žemės ver-
tei. Tokios įtakos dydis svyruoja nuo mažos iki daugiau kaip 100 % 
vertės padidėjimo ir priklauso nuo transporto infrastruktūros pageri-
nimo lygio.  

Europos Komisijos metodologija, skirta vertinti transporto inf-
rastruktūros įtaką ekonomikai, rekomenduoja vertinti tiesioginius, 
išvestinius ir katalizuojančiuosius transporto infrastruktūros efektus 
skirtinguose teritoriniuose, laiko ir ekonominiuose lygiuose. Pavyz-
džiui, naujo greitkelio tiesimo projekto tiesioginis efektas vietiniame 
teritoriniame lygyje suteikia galimybes papildomai sukurti darbo vie-
tų kelių statybos versle, didinti su transportavimu susijusio paslaugų 
sektoriaus užimtumą regioniniame ar net nacionaliniame lygiuose. 
Išvestinio efekto pavyzdžiai gali būti namų ūkių ir verslo subjektų 
persikėlimas arčiau greitkelio dėl geresnio pasiekiamumo, padidėjęs 
verslo pelningumas dėl sutaupomų transportavimo išlaidų. Kaip kata-
lizuojantįjį efektą galima įvardyti minėtąjį nekilnojamojo turto vertės 
augimą, papildomą socialinę naudą dėl landšafto vizualinės kokybės 
ir tam tikros vietovės įvaizdžio pagerėjimo. 

Ekspertai skirtingai vertina transporto projektų sutaupyto laiko 
naudą. Teigiama, kad net nuo 30 % iki 80 % bendrosios transporto 
projektų naudos yra sutaupytas laikas. Dėl daugelio priežasčių leng-
viau įvertinti keleivių sutaupyto laiko vertę negu krovinių sutaupyto 
laiko vertę. Tačiau ir šioje srityje matoma teigiama efektyvesnės 
transporto sistemos įtaka. Gamybos sektoriuje žaliavų ir gaminių 
transportavimas užima didžiausią laiko dalį, todėl transporto ir logis-
tikos sistemų patobulinimai, sumažinantys šį laiko tarpą, gerokai pa-
gerina įmonių konkurencingumą ir veiklos rodiklius.  
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Vienas iš pagrindinių efektyvios transporto sistemos privalumų – 
regionų plėtros ir jų specializacijos skatinimas. Tai įmanoma tik tada, 
kai gamybos išlaidų sumažinimas (dėl taikomų inovacijų ir efekty-
vesnio darbų organizavimo) yra didesnis negu patiriamos transporta-
vimo išlaidos. Pavyzdžiui, jei vidutiniškai vežamų krovinių kiekis 
(tonomis) auga lėčiau negu krovinių apyvarta (tkm), tai šis faktas 
rodo stiprėjančią regionų gamybos specializaciją. 

Vertinant regionų plėtros skatinimą, būtina atsižvelgti į vieną iš 
svarbiausių rodiklių – žmonių judumą (mobilumą). Kuo labiau išvys-
tyta transporto sistema ir infrastruktūra, tuo toliau nuo savo gyvena-
mosios vietos gyventojai gali dirbti, t. y. įmonėms yra lengviau pri-
traukti kvalifikuotus specialistus iš kitų regionų, nes kelionės išlaidos 
ir laikas mažėja. Lietuvos transporto infrastruktūra dar nėra pakan-
kamai išplėtota. Tai akivaizdu, palyginti su Lietuvos transporto inf-
rastruktūros tankiu, kur 1000 km2 ploto tenka 27 km geležinkelio 
linijų (ES-25 vidurkis siekia 50 km/1000 km2), 6 km magistralinių 
kelių (ES-25 vidurkis – 15 km) ir magistraliniai keliai tesudaro 0,5 % 
visų kelių (ES-25 vidurkis – 1,2 %) (Eurostat, 2009). Geresnis jos 
išplėtojimas paskatintų regionų plėtrą.  

Be abejonės, negalima pamiršti ir transporto veiklos neigiamo 
socialinio-ekonominio poveikio. Neigiamo transporto poveikio aplin-
kai kaina ES – apie 1–1,5 % BVP, tikėtina kad Lietuvoje ši kaina yra 
panaši ar net didesnė (dėl pakankamai seno transporto priemonių par-
ko ir jo poveikio aplinkai, spūsčių bei gausių eismo įvykių) (nėra de-
talių tyrimų). Didžiausią šios kainos, arba išorinių išlaidų, dalį sudaro 
transporto spūstys miestuose, eismo įvykių žala, tarša dėl išmetamųjų 
dujų. Miestuose transportas išmeta apie 40 % viso kelių transporto 
išmetamo CO2 kiekio. Transporto sektorius 2010 m. sunaudojo apie 
92 % Lietuvoje realizuotų dyzelino ir 98 % benzino, taigi energijos 
efektyvumo didinimo požiūriu transportas yra problematiškiausia 
ūkio šaka. Vertinant transporto eismo įvykių nuostolius Lietuvos 
ūkiui, skaičiuojama dar didesnė žala – apie 2 % BVP.  
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Susisiekimo ministerijos užsakymu atlikto ekonometrinio mode-
liavimo rezultatai rodo, kad kiekvienas į transporto infrastruktūrą 
investuotas milijonas litų sukuria integruotą sektoriaus sukurtos pri-
dėtinės vertės prieaugį apie 3 mln. Lt penkerių metų laikotarpiu po 
atliktų investicijų. Tokį efektyvumo rodiklį daugiausia lemia trans-
porto įtaka atitinkamų paslaugų eksporto pajamų augimui, taip pat 
vietinės ekonomikos skatinimui. Investicijos į transporto sektorių 
prisideda ir prie užimtumo didinimo. Pavyzdžiui, ekspertai nustatė, 
kad 2004–2008 m. įgyvendinant pagal Bendrojo programavimo do-
kumento (BPD) 1.1 priemonę finansuotus apie 650 mln. Lt vertės 
projektus, buvo sukurta 3 260 tiesioginių darbo vietų. Be to, kaip ro-
do makroekonominio modeliavimo rezultatai, projektų dėka buvo 
sukurta ir papildomų darbo vietų susijusiuose sektoriuose (apie 
3,4 tūkst.). Vidutinės vienos darbo vietos (sumuojant tiesiogines ir 
papildomas darbo vietas) sukūrimo sąnaudos sudarė apie 90 tūkst. Lt, 
t. y. beveik per pusę mažiau nei kitose ES šalyse, įgyvendinant inf-
rastruktūrinius projektus. Pažymėtina, kad transporto infrastruktūros 
projektų poveikis yra ilgalaikis, todėl investicijos užtikrina tęstinį 
bendrosios pridėtinės vertės didinimo efektą. Modeliavimo rezultatus 
veikiausiai lemia transporto paslaugų eksporto prieaugio poveikis 
visai ekonomikai: transporto veiklos plėtrą lydi tam tikrų paslaugų 
eksporto pajamų augimas, skatinantis vidaus vartojimo kilimą ir todėl 
teigiamai veikiantis kitų ūkio sektorių raidą. Remiantis pastarojo me-
to Lietuvos makroekonominiais duomenimis, galima teigti, kad, pa-
pildomai eksportavus X pridėtinės vertės, dėl multiplikatoriaus efekto 
galima tikėtis 3–4 X dydžio BVP prieaugio. 

Investicijos į transporto infrastruktūrą turi didesnį poveikį nei 
investicijos į pramonės įmonių materialųjį turtą, todėl su verslu ir 
šalies ekonomikos plėtra užtikrinamas didžiausias sinerginis efektas. 
Šiuo požiūriu transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo pa-
spartinimas, ypač ūkio recesijos laikotarpiu, skatina šalies ekonomi-
kos gaivinimą, didinant paklausą statybinių medžiagų vietinės pra-
monės produkcijai, plečiant statybos, transportavimo paslaugas. 
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Pavyzdžiui, įgyvendinant kelių infrastruktūros rekonstrukcijos dar-
bus, apie 85 % projekto sąmatos sudaro Lietuvos įmonių gaminamos 
medžiagos ir teikiamos paslaugos.  

Paslaugų sektorius Lietuvoje sukuria apie 62 % BVP. Lietuva 
dar atsilieka nuo eurozonos valstybių vidurkio, kur paslaugų indėlis į 
BVP sudaro apie 70 %. Pasaulio mastu mažėjant darbo vietų gamy-
bos sektoriuje, paslaugų sektoriaus, o kartu ir transporto svarba Lie-
tuvos ekonomikos augimui ateityje didės. Transporto sektorius yra 
didžiausias paslaugų eksportuotojas, generuojantis apie 60 % visų 
Lietuvos ūkio subjektų teikiamo paslaugų eksporto. 2008 m., t. y. 
didžiausio šalies ekonomikos pakilimo metu, transporto paslaugų 
eksportas sudarė 6,2 mlrd. Lt, o importas – 4,9 mlrd. Lt. Taigi balan-
sas yra akivaizdžiai teigiamas, į valstybę pritraukiami papildomi pini-
gų srautai. Tai viena iš nedaugelio Lietuvos ekonomikos veiklos sfe-
rų, kur eksportas viršija importą.  

Investicijų į transporto sektorių naudą pajaučia ir kiekvienas ša-
lies gyventojas, nes dėl infrastruktūros įgyvendintų projektų gyvento-
jai gali tiesiau, greičiau ir patogiau keliauti tarp miestų, kaimų, gy-
venviečių, turizmo centrų, modernesnis miesto gatvių tinklas leidžia 
greičiau pasiekti darbo, sveikatos paslaugų teikimo, švietimo ir kitas 
įstaigas, dviratininkai ir pėstieji gali naudotis specialiai jiems sukurta 
infrastruktūra. Įdiegus eismo saugos priemones keliuose, geležinke-
liuose, oro uostuose, gyventojai gali jaustis saugiau savo kelionės 
metu. Sprendžiant miesto transporto problemas, mažinant grūstis, 
gerinama miesto aplinkos kokybė.  
Kontroliniai�klausimai�

1. Kodėl investicijos į transporto infrastruktūrą tokios svarbios 
šalių ekonomikoms? 

2. Kaip suprantate moderniosios transporto infrastruktūros po-
veikio ekonomikai efektus? 

3. Kas yra transporto paslaugų eksportas ir kuo jis svarbus Lie-
tuvos ekonomikai? 
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2.3.�Investicijø�politika,�jø�finansinis�valdymas��

ir�ekonominis�vertinimas�

Pasirenkant geriausią investicijų į transporto infrastruktūros va-
riantą (turima omenyje tarpusavyje ekonomiškai susiję, tačiau atskiri 
fizine prasme alternatyvūs investicijų variantai, pvz., automobilių 
kelio arba geležinkelio linijos tiesimas ir pan.), turi būti atlikti detalūs 
investicijų pagrindimo skaičiavimai. Daugiausia tam tikslui naudoja-
mi du kriterijai: finansinis rentabilumas ir ekonominis rentabilu-
mas. Kuris iš šių kriterijų pasirenkamas, priklauso nuo konkrečių 
transporto infrastruktūros objektų nuosavybės ar valdymo tipo, t. y. 
privataus (įmonės lygiu) arba viešojo (valstybinio) valdymo.  

Tuo atveju, kai tam tikrą infrastruktūros objektą (pvz., oro uostą) 
valdo pelno siekianti įmonė, jos pagrindinis tikslas – padengti savo 
veiklos sąnaudas ir, vadovaujantis finansinio rentabilumo kriterijumi, 
gauti pelną. Įmonei nenaudinga įgyvendinti infrastruktūros projekto, 
jeigu investuotas kapitalas neduos reikiamas grąžos ir pelno, nors 
ekonominio rentabilumo prasme projektas ir būtų naudingas visuo-
menei. Šis prieštaravimas suteikia įmonės valdymui tam tikrą fiktyvų 
pobūdį, nepaisant visų valdymo mikroekonomikos lygyje privalumų 
rinkos sąlygomis. Taigi iškyla būtinumas įgyvendinti teisėtus Vyriau-
sybės tikslus visuomenės lūkesčių realizavimo labui, nors įmonės, 
priimdamos vienokius ar kitokius vadybinius sprendimus, iš esmės 
remiasi tik finansinio rentabilumo kriterijumi. 

Vyriausybė gali nustatyti tam tikras normas ir taisykles, kuriomis 
remiantis infrastruktūros investiciniai projektai gali būti atmetami 
arba priimami naudos visuomenei požiūriu (Lietuvoje tokiomis nor-
momis vadovaujamasi rengiant trimetę Valstybės investicijų progra-
mą). Visuomenės saugumo, aplinkosaugos, avaringumo sukeliamos 
žalos mažinimo ir pan. tikslais patvirtinami konkretūs kriterijai, ku-
riais vadovaujantis suteikiama galimybė įgyvendinti naujus investici-
nius projektus. Tačiau tai nereiškia, kad nutrūksta ryšys tarp įmonės ir 
Vyriausybės tikslų. Atvirkščiai, jis turi būti skatinamas partnerystės 
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būdu, kai Vyriausybė teikia subsidijas infrastruktūros projektams 
įgyvendinti, kartu užtikrindama pakankamą rentabilumą įmonės in-
vestuotoms lėšoms. Toks mechanizmas gali būti numatytas Valstybės 
ir, pavyzdžiui, įmonės – geležinkelio infrastruktūros valdytojo sutar-
tyje. Šioje sutartyje valstybė, prieš suteikdama teisę įmonei realizuoti 
nacionaliniuose planuose numatytus projektus, įsipareigoja pagal tam 
tikrus kriterijus, nepažeidžiant valstybės paramos taisyklių, investuoti 
į infrastruktūros pagerinimo projektus biudžeto lėšas. Projektai pa-
prastai laikomi ekonomiškai gyvybingais, jeigu investuoto į juos ka-
pitalo rentabilumas (arba, kitaip tariant, vidinė grąžos norma VGN) 
siekia 8–10 %. VGN rodiklis nusako investicijų atsiperkamumo lygį 
ir parodo leistinąjį santykinį investicijų kainos lygį procentais, kurį 
viršijus, projektas tampa nerentabilus. Kuo aukštesnis VGN rodiklis, 
tuo rentabilesnis projektas. Įmonėms, investuojančioms į transporto 
infrastruktūros projektus, valstybė paprastai nustato ribinį 8–10 % 
dydžio VGN rodiklį ir prireikus įsipareigoja teikti subsidijas, lei-
džiančias pasiekti reikiamą investicinio kapitalo rentabilumo lygį. 

Kitais atvejais ekonominio ir finansinio rentabilumo kriterijus ga-
lima suartinti paslaugų tarifų sistemos modifikavimo būdu. Pavyzdžiui, 
komercinio traukinių greičio padidinimas įmonei nėra pakankamai 
naudingas finansinio rentabilumo prasme, tačiau pasiekiamas gana 
didelis ekonominis rentabilumas, kadangi keleiviai sutaupo savo laiką. 
Tuo tarpu finansinis rentabilumas yra mažas, nes eismo pagyvėjimas, 
leidžiantis padidinti geležinkelio finansines įplaukas, yra santykinai 
ribotas. Šiuo atveju tarp geležinkelio vadovybės ir valstybės sutariama 
kompensuoti geležinkeliui už teikiamą vartotojams naudą greituminėje 
linijoje. Tokiu būdu suderinami geležinkelio ir visuomenės interesai, 
t. y. finansinio ir ekonominio rentabilumo kriterijai.  

Ekonominio rentabilumo kriterijus, įvertinantis visuomenės su-
taupyto laiko, komforto, saugumo, taršos mažinimo ir kt. naudą, daž-
nai taikomas infrastruktūrai, tiesiogiai valdomai valstybės ir finansuo-
jamai valstybės finansiniais ištekliais. Būdingiausi pavyzdžiai – tai 
sausumos ir vidaus vandens keliai.  
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Praktikoje gana sudėtinga sukurti sistemą, visapusiškai įvertinan-
čią projektų rentabilumą. Atsakingos už projekto įgyvendinimą valsty-
bės institucijos gali įvertinti projekto naudingumą ateičiai, nesiekdamos 
greito investuotųjų lėšų atsipirkimo (tai nebūdinga įmonėms, naudojan-
čioms finansinio rentabilumo kriterijų). Kitaip tariant, projektas gali 
turėti blogą investuotojo kapitalo rentabilumo rodiklį, t. y. neužtikrinti 
reikiamo išlaidų padengimo veiklos įplaukų sąskaita. Siekiant paleng-
vinti valstybės lėšų skyrimą investicijoms, atsižvelgiant į išaugusius 
eismo poreikius, stengiamasi sukurti tokią infrastruktūros valdymo 
sistemą, kuria remiantis būtų nustatomos realios naudojimuisi infrast-
ruktūra rinkliavos, užtikrinančios investuotųjų lėšų padengimą pagal 
apskaičiuotą bent minimaliai pakankamą VGN rodiklį.  

Rentabilumo skaičiavimo problematika dažnai yra susijusi su 
projekto naudos ir privalumų įvertinimo netikslumais, su nepakanka-
mu kai kurių transporto infrastruktūros poveikių ekonomikai ir socia-
linei sferai įvertinimu bei būsimų infrastruktūros privalumų neapi-
brėžtumu. Privalumų įvertinimo netikslumai dažniausiai pasireiškia 
vertinant nekomercinę naudą: laiko vertę, komforto lygį, žmogaus 
gyvybės vertę. Neįvertinti poveikiai daugiausia susiję su kapitalo 
perskirstymo efektu, teritorijų planavimo tikslais ir neigiamu povei-
kiu aplinkai. Valstybė privalo deramai veikti transporto tinklų plėtrą 
ir pramonės teritorinį išsidėstymą, skatindama arba pristabdydama 
tam tikrų infrastruktūros projektų įgyvendinimą. Nacionalinė teritori-
jų planavimo politika turi riboti ekonominėmis priemonėmis per daug 
didelę transporto infrastruktūros ir transporto priemonių koncentraci-
ją. Tai numatoma strateginiuose transporto infrastruktūros plėtros 
planuose. Atliekant rentabilumo skaičiavimus, dažnai nepakankamai 
atsižvelgiama į projektų poveikį aplinkai. Todėl juridiškai turi būti 
sureguliuotas infrastruktūros galimos žalos gamtai ir visuomenei įver-
tinimas, siekiant pagerinti projekto įsiliejimą į natūralią jo aplinką.  

Ekonominio rentabilumo kriterijus lengviau pritaikomas, paly-
ginti su to paties tipo projektais, t. y. kai jų privalumų struktūra apy-
tikriai yra vienoda. Pavyzdžiui, automobilių kelių tinklo plėtros pro-
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jektai remiasi iš esmės panašiomis proporcijomis bei sutaupyto laiko, 
komforto ir eismo saugos kriterijais. Tačiau visais atvejais, kai priva-
lumų struktūra nėra vienoda, arba kai skirtingi projektai skirtingai 
veikia teritorijų planavimo tikslus ir natūralią aplinką, ekonominio 
rentabilumo skaičiavimo rezultatai, prieš priimant sprendimą dėl in-
vesticijų, turi būti labai svarbūs. 

Klasikiniai projektų vertinimo metodai yra grindžiami ateities 
modeliavimu. Tačiau ateitis visada būna tiksliai neapibrėžta. Ekono-
mikos raidos cikliškumai, krizės ir pakilimai akivaizdžiai veikia būti-
numą formuoti ir koreguoti ilgalaikius investicinius planus (ypač  
infrastruktūros projektams), siekiant kuo išsamiau įvertinti neapibrėž-
tumus. Planuojant ir įvertinant transporto infrastruktūros projektus, 
daugiausia susiduriama su projekto vertės nustatymo, būsimųjų trans-
porto srautų apimčių prognozavimo neapibrėžtumais. Jeigu būsimuo-
sius neapibrėžtumus yra sunku numatyti, gali būti priimtas sprendi-
mas atidėti projekto realizavimą tol, kol ateityje šie neapibrėžtumai 
akivaizdžiau atsiskleis.  

Atsižvelgiant į žmonių gyvenimo kokybės gerinimo tikslus, prieš 
priimant sprendimą dėl infrastruktūros projekto įgyvendinimo, turi 
būti įvertinta galimos žalos, kurią sukels projekto funkcionavimas, 
socialinė ir ekonominė kaina. Šią kainą sunku įvertinti pinigais, tačiau 
dažnai apsiribojama kiekybiniais rodikliais: teršalų emisijų kiekiu, 
gyvenamųjų namų, patenkančių į padidėjusio triukšmo zoną, skai-
čiumi, žemės plotu, kuriame pažeidžiama natūrali aplinka, ir pan. 
Pagal įstatymų reikalavimus, transporto sektoriuje poveikio aplinkai 
vertinimas (PAV) turi būti atliktas visiems stambesniems projektams, 
kuriuos įgyvendinus padidėja infrastruktūros pajėgumai. Išimtį sudaro 
tik transporto infrastruktūros objektų atstatymo, kapitalinio remonto 
darbai. Su tyrimų rezultatais gali susipažinti visi suinteresuotieji as-
menys įstatymų nustatyta tvarka. Tinkamai vykdomas PAV procesas 
gana dažnai geriau suderina projektu suinteresuotųjų asmenų ir insti-
tucijų interesus, tiksliau įvertina ir kartu sumažina ekonominę projek-
to kainą (išvengiant kai kurių investicijų aplinkosaugai, jeigu randa-
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mas alternatyvus kompromisinis sprendimas). Kita vertus, akivaizdu, 
kad PAV procedūros kartais pristabdo projekto įgyvendinimą.  

Kaip jau minėta, transporto infrastruktūros projektai vertinami 
remiantis daugiau ekonominio negu finansinio rentabilumo kriteriju-
mi, todėl valstybės investicijos šioje srityje privalo būti pakankamai 
ženklios (dėl transporto infrastruktūros objektų neišvengiamos mono-
polinės padėties rinkoje tikslinga išlaikyti ir vyraujantį valstybės ka-
pitalą). Kita vertus, funkcionuojant konkurencingai kreditų rinkai, 
esant priimtinai ilgalaikių paskolų pasiūlai, infrastruktūros valdytojai 
naudojasi ir bankų bei kitų finansinių institucijų paslaugomis. Egzis-
tuoja šios svarbiausios valstybės investicijų finansavimo formos: 

1) valstybės biudžeto lėšų perdavimas, kitaip tariant, subsidijų 
suteikimas (ES struktūrinių fondų lėšos taip pat yra prilygi-
namos biudžeto lėšoms); 

2) kreditavimas valstybės biudžeto lėšomis; 
3) valstybės vardu gautų užsienio paskolų perskolinimas konk-

retiems projektams, kuriems valstybė teikia prioritetą; 
4) valstybės garantijų suteikimas kreditams, dėl kurių ūkio sub-

jektai susidera su bankais; 
5) viešojo ir privataus kapitalo partnerystės (PPP) principo tai-

kymas. 
Konkrečios finansavimo formos priklauso nuo projekto prigim-

ties. Kuo infrastruktūros projektas artimesnis komercinių projektų 
kategorijai, tuo dažniau taikomos trečioji, ketvirtoji ir penktoji finan-
savimo formos, o jų naudojimas priklauso nuo to, kaip konkrečiai gali 
būti nustatomi valstybės prioritetai, ir nuo būtinybės sumažinti vals-
tybės biudžeto įsipareigojimus, perduodant dalį ar pilną atsakomybę 
už paskolos gražinimą.  

Taip pat reikėtų akcentuoti PPP reikšmę, plėtojant transporto inf-
rastruktūrą. Transporto infrastruktūros nepakankamumas, kurio svar-
biausia priežastis – finansinių išteklių trūkumas yra pastovus arba daž-
nas reiškinys ekonomikoje, kuris ypač aštriai reiškiasi ekonomikos 
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nuosmukio sąlygomis. Mažėjantis bankų likvidumas, brangstančios 
skolinimosi sąlygos verčia ieškoti papildomų išteklių transporto infrast-
ruktūros projektams įgyvendinti. Šiuo požiūriu PPP gali suteikti gali-
mybę pasiekti efektyvesnę, geresnę investuotųjų pinigų vertę. PPP es-
mė yra ta, kad valstybė ir privatus investuotojas sudaro ilgalaikę 
partnerystės sutartį, kurioje aiškiai apibrėžiamos privačiųjų investicijų 
sąlygos, rizikų tarp partnerių pasidalijimas, investuotųjų lėšų grąžinimo 
kriterijai ir t. t. Taikomi labai įvairūs PPP modeliai partnerystės sutar-
ties galiojimo laikotarpiu. Pavyzdžiui, galima paminėti šiuos: 

− infrastruktūros prieinamumo mokesčiu grindžiamas modelis, 
kai, įgyvendinus projektą, investuotojas, išpildęs sutartyje nu-
statytus infrastruktūros kokybės kriterijus, gauna suderėtą su 
valstybe fiksuotąjį metinį mokestį; 

− šešėlinių mokesčių modelis, kai valstybė investuotojui moka 
sumą, grindžiamą eismo intensyvumu naujai pastatytame inf-
rastruktūros objekte; 

− tiesioginių rinkliavų modelis, kai investuotojas pats sutartyje 
nustatytomis sąlygomis susirenka mokesčius iš infrastruktūros 
vartotojų. 

Į Valstybės investicijų programą įtrauktini projektai būtinai turi at-
sispindėti atskirų sektorių plėtros ilgalaikiuose strateginiuose planuose 
kaip prioritetiniai viso ūkio ar sektoriaus mastu. Transporto sektorius 
Lietuvoje yra gana detaliai savo plėtros prioritetus apibrėžęs Naciona-
linėje ilgalaikėje transporto plėtros strategijoje. 
Kontroliniai�klausimai�

1. Paaiškinkite infrastruktūros projektų ekonominio ir finansinio 
vertinimo prasmę. 

2. Kam reikalingas poveikio aplinkai vertinimas ir kokiais kie-
kybiniais kriterijais gali būti matuojamas neigiamas transporto veik-
los poveikis? 

3. Kokie yra PPP principo taikymo privalumai ir trūkumai? 
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2.4.�Mokesèiø�ir�tarifø�politikos�poveikis��

transporto�veiklai�

Fiskalinės politikos priemonės ir apskritai ekonomikoje, ir konk-
rečiame ekonomikos sektoriuje vaidina labai svarbų vaidmenį. Efek-
tyviai subalansuoti mokesčiai, rinkliavos, tarifai, subsidijos ir kiti 
fiskalinės politikos įrankiai gali labai prisidėti prie ekonomikos augi-
mo skatinimo. Atvirkščiai, netinkama fiskalinė politika gali sukelti 
ekonomikos stagnaciją, skatinti šešėlinį verslą. Transporto sektoriuje 
fiskalinės priemonės daugiausia taikomos arba tam tikroms infrast-
ruktūros išlaidoms padengti, arba riboti tokiai veiklai, kuri didina 
netiesiogines (dar vadinamas išorinėmis) išlaidas (dėl avaringumo, 
grūsčių, triukšmo, žalos aplinkai ir pan.). Galima išskirti šiuos svar-
biausius fiskalinius transporto politikos įrankius: 

− mokesčiai ir rinkliavos transporto infrastruktūros naudotojams; 
− transporto paslaugų tarifai; 
− dotacijos (subsidijos) ir kitos skatinimo priemonės. 
Mokesčiai ir rinkliavos transporto infrastruktūros naudoto-

jams. Transporto infrastruktūros naudotojų apmokestinimas rinklia-
vomis arba mokesčiais už naudojimąsi tam tikrais transporto statiniais 
ir įrenginiais yra grindžiamas tuo, jog transporto infrastruktūros sukū-
rimo ir eksploatavimo išlaidos yra labai didelės, tuo tarpu jos gene-
ruojama nauda tenka tik tam tikroms ekonominėms ar socialinėms 
grupėms (prekių siuntėjams, ekspeditoriams, vežėjams, turistams ir 
pan.). Neįteisinus infrastruktūros kainų konkretiems vartotojams, ji 
būtų neefektyviai panaudojama, didėtų našta valstybei jos išlaikymui 
viešosiomis lėšomis. Įvedus tikslinius mokesčius ar rinkliavas už 
naudojimąsi transporto infrastruktūra, vartotojai turi atsižvelgti ne tik 
į infrastruktūros teikiamą naudą, bet ir į naudojimosi ja išlaidas, o tai, 
be abejonės, veikia jų elgesio racionalumą ir efektyvumą, pasirenkant 
transportavimo būdą.  

Nors racionalus infrastruktūros apmokestinimas yra savaime su-
prantamas dalykas, ypač įvertinant tą faktą, kad pastaruoju metu dau-
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gelis valstybių susiduria su biudžeto deficitų problema, tačiau šio 
principo taikymas praktikoje yra gana komplikuotas. Įvairiose trans-
porto šakose naudojami skirtingi infrastruktūros pajėgumai, kuriems 
plėtoti taikomi skirtingi finansavimo mechanizmai. Pavyzdžiui, dau-
gelyje valstybių geležinkelio infrastruktūra daugiausia yra išlaikoma 
iš transportavimo veiklos pajamų. Tuo tarpu kelių transporto įmonės, 
kurios nėra tiesioginiais technologiniais ryšiais susijusios su kelių 
infrastruktūra, tik iš dalies padengia automobilių kelių tinklo eksploa-
tavimo išlaidas, o kitą dalį išlaidų turi padengti valstybė. Tai nulemia 
transporto paslaugų rinkos ir kartu konkurencijos iškraipymus. Suba-
lansuoti mokesčiai bei rinkliavos už transporto infrastruktūros naudo-
jimą ir siekiai iš esmės visiškai padengti išorines išlaidas vartotojų 
sąskaita yra svarbus veiksnys, sprendžiant minėtąją problemą.  

Valstybės, įgyvendindamos transporto politikos nuostatas, nuolat 
privalo ieškoti efektyvių infrastruktūros apmokestinimo schemų, atsi-
žvelgdamos į besikeičiančios transporto rinkos situaciją. Sprendžiant 
šią problemą, visų pirma transporto infrastruktūros statiniai ir įrengi-
niai suskirstomi pagal jų funkcinę paskirtį taip, kad už naudojimąsi 
jais gali būti taikomi tam tikra prasme unifikuoti kainodaros princi-
pai. Pavyzdžiui, civilinės aviacijos infrastruktūros objektai paprastai 
yra sugrupuojami taip: 

1) oro erdvės valdymo lokacinė ir navigacinė įranga;  
2) aerodromų statiniai (orlaivių kilimo–tūpimo ir riedėjimo ta-

kai, orlaivių statymo aikštelės);  
3) keleivių terminalai; 
4) privažiavimo prie oro uostų antžeminio transporto statiniai 

(keliai, geležinkeliai, automobilių stovėjimo aikštelės).  
1-osios grupės įranga, kurios svarbiausias tikslas – skrydžių sau-

gos užtikrinimas, yra pati sudėtingiausia ir brangiausiai kainuojanti, jai 
eksploatuoti reikalingas labai kvalifikuotas personalas. Už naudojimąsi 
šios įrangos paslaugomis paprastai nustatomos rinkliavos: maršruto 
(imama už suteiktas skrydžių valdymo paslaugas, orlaiviui skrendant 
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tam tikros šalies valdomąja oro erdve), terminalo (imama už suteiktas 
skrydžių valdymo paslaugas, orlaiviui leidžiantis oro uoste).  

2-osios grupės infrastruktūros statinių priežiūra ir plėtra papras-
tai finansuojama iš orlaivio rinkliavos (už naudojimąsi kilimo–
tūpimo, riedėjimo takais, peronu, signalinių žiburių įrenginiais), sto-
vėjimo rinkliavos (už naudojimąsi orlaivių stovėjimo aikštelėmis ir 
orlaivių vilkimo paslaugas) lėšų. Dažnai šiam tikslui taikomos ir kitos 
(pvz., orlaivio saugumo, orlaivio palydos) rinkliavos. Kadangi minė-
tųjų civilinės aviacijos infrastruktūros objektų eksploatavimo išlaidos 
priklauso nuo orlaivių gabaritų bei svorio (pvz., dideliam orlaiviui 
reikalingas 3 km ir ilgesnis kilimo–tūpimo takas, tuo tarpu mažam – 
užtenka ir 350 m ilgio tako, orlaivių daroma žala takų dangai taip pat 
labai priklauso nuo jų svorio), rinkliavų dydis yra diferencijuojamas, 
atsižvelgiant į orlaivio kilimo masę. Natūralu, kad iš esmės toks pat 
apmokestinimo principas yra taikomas ir kitose transporto šakose. 
Pavyzdžiui, mokesčiai ir rinkliavos už naudojimąsi jūrų uostų infrast-
ruktūra yra diferencijuojami, atsižvelgiant į įplaukiančio į uostą laivo 
ilgį, grimzlę, bendrąją laivo talpą ir dedveitą, pagrindiniai diferenci-
javimo kriterijai kelių transporte – bendroji automobilių masė, ašies 
apkrova į kelio dangą, nuvažiuotas atstumas, variklių atitikimas eu-
rostandartams, geležinkelio transporte – traukinių rida, krovinių apy-
varta tonkilometriais.  

Už naudojimąsi oro uosto infrastruktūra (terminalais), skirta ke-
leiviams tiesiogiai aptarnauti, t. y. 3-iosios grupės objektais (keleivių 
ir bagažo registravimo, įlaipinimo ir išlaipinimo įrenginiais, laukimo 
salėmis, biurais, parduotuvėmis, restoranais ir pan.) paprastai apmo-
kestinama per išskrendančio keleivio rinkliavą ir nuomą už įvairių 
verslo įmonių naudojamas oro uosto patalpas mokestį. 

4-osios grupės objektų eksploatavimo ir modernizavimo išlaidos 
yra dengiamos iš mokesčių už automobilių stovėjimą oro uosto aikš-
telėse, mokesčių už teisę taksi bendrovėms aptarnauti keleivius ir iš 
rinkliavų už įvažiavimą į oro uosto teritoriją. 
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Apibendrinant aprašytus civilinės aviacijos infrastruktūros kai-
nodaros principus, galima teigti, kad vartotojų apmokestinimo siste-
ma yra pakankamai sudėtinga, reikalaujanti nuolatinio tobulinimo, 
atsižvelgiant į rinkos situaciją, tarptautinės konkurencinės aplinkos 
pokyčius. Kaip dar sudėtingesnė, galėtų būti vertinama automobilių 
kelių infrastruktūros vartotojų apmokestinimo problema. Automobilių 
keliais naudojasi labai platus vartotojų ratas – pradedant dviračiais ir 
baigiant sunkiasvoriais vilkikais, ir kiekvienos šių vartotojų grupės 
sukeliamos infrastruktūros priežiūros išlaidos yra labai skirtingos. 
Pavyzdžiui, ekspertų apskaičiuota, kad 5 tūkst. lengvųjų automobilių 
daro tokį pat poveikį kelio dangos dėvėjimuisi, kaip vienas sunkias-
voris 5 ašių sunkvežimis. Kita vertus, kelių tinklas, be tiesioginės 
naudos jo vartotojams, sukelia dvejopą poveikį socialine prasme: visų 
pirma keliai gerina įvairių regionų prieinamumą ir kartu skatina jų 
plėtrą; antra, kelių tiesimas reikalauja naujų žemių išėmimo iš žemės 
ūkio naudmenų ar miestų ir priemiesčių fondo, sukelia papildomų 
išlaidų, susijusių su triukšmo, taršos prevencija.  

ES direktyvose ir kituose teisės aktuose vyrauja nuostata, kad 
automobilių kelių infrastruktūros išlaidas turi padengti kelių tinklo 
naudotojai. Įvairiose šalyse egzistuoja skirtingos kelių apmokestinimo 
sistemos, tačiau visos jos turi ir daug panašių bruožų, todėl juos sus-
kirstyti į grupes galima taip: 

1. Kelių naudotojo (kitaip dar vadinamas vinjetės) mokestis. Šis 
mokestis paprastai imamas tik iš tų vežėjų ir automobilių savininkų, 
kurie naudojasi aukščiausios kategorijos keliais (greitkeliais ar kitais 
automagistralių kategoriją turinčiais keliais), tiltais, tuneliais, t. y. tais 
objektais, kurių statyba ir priežiūra yra pakankamai brangi. Naudotojo 
mokesčiai negali tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti vežėjų pagal 
pilietybę arba pagal transporto priemonės kilmę ir maršruto tikslą. 

2. Transporto priemonių savininko (registracijos) mokestis. Šis 
mokestis paprastai fiksuojamas metams (sumokant automobilio re-
gistravimo ar jo metinės techninės apžiūros metu), o jo dydis priklau-
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so nuo transporto priemonės kategorijos, bendrosios masės, ašių skai-
čiaus ir pan. (kaip, beje, ir 1-osios mokesčių grupės atveju).  

3. Degalų akcizo mokestis. Jis tiesiogiai siejamas su naudojimo-
si keliais intensyvumu, šio mokesčio taikymas skatina ekonomiškai 
naudoti degalus, o tai savo ruožtu mažina aplinkos taršą. Paprastai 
didžioji ar net visa vartotojų sumokėto degalų akcizo dalis per valsty-
bės biudžetą yra nukreipiama kelių tinklo priežiūrai ir plėtrai. Esminis 
šio mokesčio trūkumas yra tas, kad sunaudojamųjų degalų kiekis ne-
atspindi tos žalos, kurią sukelia sunkesnių transporto priemonių ašių 
apkrovos, tačiau šią problemą iš esmės sprendžia 1-osios ir 2-osios 
grupės mokesčiai.  

Didėjant eismo intensyvumui, vis labiau susiduriama su automobi-
lių grūsčių problema, kuri papildomai komplikuoja vartotojų apmokes-
tinimo efektyvumo ir jų diskriminavimo išvengimo siekius. Svarbiau-
sia fiskalinės politikos kryptis, sprendžiant šią problemą, yra 
informacinių technologijų taikymas, diegiant elektroninio kelių apmo-
kestinimo sistemas. Pagrindinis jų funkcionavimo principas yra tai, kad 
kiekvienas automobilių kelių naudotojas moka tik už tai, kiek jis realiai 
naudojasi kelių infrastruktūra – tiksliai ir teisingai. Šiam tikslui naudo-
jamomis palydovinėmis ar kitomis intelektinėmis sistemomis yra nu-
statomas tikslus automobilio nuvažiuotų kilometrų skaičius, taip pat 
paros laikas, kuriuo buvo važiuojama. Pastarasis veiksnys lemia gali-
mybę diferencijuoti mokesčius, atsižvelgiant į kelių apkrovą tam tikru 
laiku (šiuo atveju piko metu galioja didžiausias mokesčių tarifas). 

Transporto paslaugų tarifai. Rinkos sąlygomis galioja principas 
atsisakyti tarifų ir įkainių už prekių ir keleivių vežimo paslaugų regu-
liavimą, t. y. kainodara iš esmės remiasi paklausos–pasiūlos pusiaus-
vyros principu ir maksimaliai naudotis rinkos liberalizavimo privalu-
mais. Išimtiniais atvejais valstybė įsikiša į tarifų ir įkainių 
reguliavimo procesą, kai rinkoje tam tikros transporto įmonės užima 
vyraujančią (monopolinę) padėtį, kai egzistuoja grėsmė pažeisti  
socialiai jautrių vartotojų kategorijų interesus arba kai per aukštos 
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paslaugų kainos gali sukelti nepageidaujamas socialines (išorines) 
išlaidas visos valstybės mastu.  

Monopolinių įmonių veiklos atveju valstybė gali nustatyti maksi-
malius ribinius transportavimo paslaugų tarifų dydžius, siekdama apri-
boti nepagrįstus jų pelnus ir kartu skatindama didinti paslaugų, kurios 
būtų patrauklesnės vartotojui, apimtis. Tačiau šiuo atveju neišvengia-
mai susiduriama su konkurencijos nebuvimu ir nepakankamu paslaugų 
kokybės užtikrinimu. Klasikinis monopolijų pavyzdys transporte – 
valstybinės geležinkelio kompanijos, kurios istoriškai buvo plėtojamos 
uždaru, nacionaliniu pagrindu, neskatinant konkurencijos iš potencia-
liai galimų privačių vežėjų pusės. Štai kodėl pastaruoju metu ES teisės 
aktais siekiama komercializuoti geležinkelio sektorių, vienodomis są-
lygomis atveriant geležinkelio rinką privatiems vežėjams.  

Nereti yra atvejai, kai maksimaliu tarifų lygio nustatymu siekia-
ma apsaugoti mažas pajamas gaunančius vartotojus, kitaip tariant, 
transportavimo paslaugos jiems tampa prieinamesnės. Būdingiausias 
tokios politikos pavyzdys – įstatymiškai nustatytos viešojo keleivinio 
transporto lengvatos neįgaliesiems, pensininkams, mokiniams, stu-
dentams ir kitoms keleivių grupėms.  

Vertinant tarifų politikos plėtros tendencijas pasaulyje, galima aiš-
kiai konstatuoti, kad dominuoja laipsniškas valstybės vaidmens suma-
žinimas, nustatant transporto paslaugų tarifus ir įkainius. Pačios trans-
porto bendrovės įgauna lemiamą vaidmenį šiame procese. Paprastai 
efektyvi transporto bendrovės vadyba laikosi politikos, kuria stengia-
masi palaikyti konkurencingus tarifus, išlaikant esamus ir pritraukiant 
naujus klientus. Svarbus šiuo požiūriu uždavinys – optimaliai panaudo-
ti visus turimus pajėgumus per šiuolaikinius logistinius sprendimus 
racionalizuojant vežimo maršrutus, objektyvios rinkotyros ir rinkoda-
ros pagrindu tiksliai identifikuoti rinkos poreikius, griežtai kontroliuoti 
veiklos išlaidas ir būtinų investicijų prioritetus, svarbų dėmesį skirti 
personalo motyvacijai didinti ir jo kvalifikacijai nuolat kelti.  

Transporto sektoriaus specifika neleidžia visiškai liberaliai taikyti 
rinkos dėsnių net ir tuo atveju, kai tarifų reguliavimas yra netaikomas. 
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Kaip priemonės eismo saugai, aplinkosaugai, prekių ir keleivių saugu-
mui nuo neteisėtos veiklos užtikrinti, kitiems vartotojų interesams ginti 
yra įteisinamos tam tikros normos ir standartai. Šių normų ir standartų 
paisymas uždeda prievolę transporto įmonėms įtraukti papildomas iš-
laidas į paslaugų savikainą, o kartu – ir į paslaugų kainas.  

Dotacijos (subsidijos) ir kitos skatinimo priemonės. Transportas 
yra svarbus komponentas visoje gamybos ir paskirstymo veikloje, todėl 
jį galima vertinti kaip svarbų valstybės socialinės ar ekonominės politi-
kos įrankį, kurio efektyvumui didinti yra taikoma tam tikra valstybės 
skatinamoji veikla. Skatinimo politika paprastai vykdoma šiais būdais: 

− sektoriaus restruktūrizavimas ir modernizavimas, pritraukiant 
privataus kapitalo investicijas komercinei veiklai arba skiriant 
valstybės kapitalo injekcijas infrastruktūrai atnaujinti; 

− tam tikrų transporto paslaugų tiesioginis arba netiesioginis do-
tavimas (subsidijavimas), siekiant tam tikrų transporto politi-
kos tikslų (daugiausia – socialinių) įgyvendinimo. 

Dotacija yra paprastai apibrėžiama kaip valstybės ar savivaldybės 
institucijų finansinė ir materialinė parama konkrečiai veiklai. Dotaci-
joms taip pat priskiriamas ir nemokamai gautas turtas. Subsidija – vals-
tybės ir savivaldybės institucijų parama, skirta prekių ir paslaugų kai-
noms išlaikyti ar sumažinti arba šių prekių ir paslaugų mastui išlaikyti.  

Siekiant efektyviai pagerinti transporto sektoriaus funkcionavi-
mą, labai svarbu nustatyti kylančių ekonominių sunkumų ir veiklos 
neefektyvumo priežastis. Tam tikslui reikalinga detali analizė, pade-
danti identifikuoti problemas įvairiuose veiklos segmentuose: strate-
ginio planavimo, vadybos organizavimo struktūrų, personalo valdy-
mo, išlaidų kontrolės, piniginių srautų valdymo, disponuojamojo turto 
panaudojimo efektyvumo ir pan. Remiantis analizės rezultatais, su-
formuluojama trūkumų pašalinimo strategija, kuriai įgyvendinti tam 
tikrais atvejais reikalinga ir vienokia ar kitokia forma teikiama vals-
tybės parama. Šiuo atveju turi būti realiai nustatytos reikalingos vals-
tybės paramai išlaidos ir jų suteikimo trukmė, o pati parama privalo 
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būti detaliai kontroliuojama pagal aiškiai suformuluotus tikslus ir jų 
įgyvendinimo kiekybinius bei kokybinius kriterijus.  

Daugeliu atvejų dotavimo ar subsidijavimo sistemos tampa per 
daug brangios arba neįgyvendinančios joms iškeltų kriterijų. Tokių 
nesėkmių priežastys daugiausia siejamos su netinkamu tikslų sufor-
mulavimu arba nesugebėjimu atskirti specifinės veiklos rėmimo 
(pvz., keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugų dotavimo) nuo 
bendrojo įmonės veiklos nuostolingumo dengimo. Persipynus įmonės 
veiklos rezultatams (jie iš esmės priklauso nuo valdymo efektyvumo) 
su tam tikros socialinės paslaugos palaikymo išlaidomis, išnyksta 
efektyvios veiklos motyvacija, praktiškai neįmanoma vykdyti finansų 
kontrolės. Tam, kad dotacijos taptų teisingu politikos įrankiu, jos turi 
būti detaliai pagrįstos realiais poreikiais ir nuolat kontroliuojamos.  

Be dotacijų ir subsidijų, gana plačiai taikomos ir kitos skatina-
mosios politikos priemonės: mokesčių už naudojimąsi transporto inf-
rastruktūra sumažinimas, kai vartotojo mokesčiai nepadengia jos 
eksploatavimo išlaidų, parama plečiant transporto paslaugų eksporto 
rinkas, apmokant ir perkvalifikuojant reikalingą personalą, transporto 
mokslinių tyrimų ir plėtros programų finansavimas, lengvatinių pa-
skolų ir paskolų garantijų suteikimas, diegiant konkurencingas trans-
portavimo technologijas bei šiuolaikinius logistikos metodus ir pan. 
Kontroliniai�klausimai�

1. Kokia yra mokesčių už naudojimąsi transporto infrastruktūra 
ekonominė prasmė? 

2. Kaip pasireiškia poreikis reguliuoti tam tikras transporto pa-
slaugų kainas? 

3. Kokios dotacijos praktikoje yra taikomos transportui? 
4. Kas yra vinjetės mokestis ir kokia jo paskirtis? 
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2.5.�Lietuvos�transporto�sektoriaus�plëtros��

dokumentø�istorinë�apþvalga�

Tai, kad transporto sektoriaus įtaka Lietuvos ekonomikai, atkū-
rus Lietuvos nepriklausomybę, išlieka labai didelė, o bendroji pridėti-
nė vertė (BPV) nuolat auga, neabejotinai yra ir sėkmingo ilgalaikio 
transporto sistemos plėtros planavimo bei sėkmingos transporto poli-
tikos rezultatas. Pirmoji ilgalaikė programa, kurioje buvo numatytos 
transporto politikos kryptys, tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1994 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 15 (Žin., 1994, Nr. 5-72) patvirtin-
ta Lietuvos Respublikos Nacionalinė transporto plėtros programa. 
Šios programos tikslas buvo sukurti vientisą daugiašalę transporto 
sistemą, integruojant ją į Vakarų Europos transporto paslaugų rinką. 
Skatinant tranzitinius užsienio valstybių krovinių ir keleivių srautus 
per Lietuvos teritoriją, išsaugant prekybos bei kitus tarpusavio nau-
dingus ryšius su Rusija ir kitomis NVS šalimis.  

Šią programą sudarė:  
− Lietuvos transporto sistemos veiklos apžvalga ir prognozė;  
− bendroji transporto plėtojimo strategija;  
− ekonomikos ir teisinio reguliavimo reforma; 
− transporto šakų plėtojimo programa (sudėtinė Lietuvos Res-
publikos ekonomikos rekonstrukcijos ir plėtojimo programos 
dalis); 

− investicijų programa (1994–1996 m. ir 1997–2000 m. laiko-
tarpiams). 

Pažymėtina, kad programos tikslas ir uždaviniai buvo sėkmingai 
įgyvendinti, – iki pat šios programos panaikinimo 2005 m. Lietuvos 
transporto sistema jau buvo integruota į Vakarų Europos tinklą, o 
pasinaudojusi gera geopolitine padėtimi pasiekė ir transporto politi-
kos strateginius tikslus – išplėtoti tranzitiniai ryšiai, Rytų–Vakarų bei 
Šiaurės–Pietų koridoriai, sparčiai augo Klaipėdos uosto krovos apim-
tis ir reikšmė. 
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Žinoma, prasidėjus euroatlantiniams bei eurointegracijos proce-
sams, kito ir Lietuvos ekonomikos plėtros gairės, tarp jų ir transporto 
sistemos plėtros tikslai bei uždaviniai. 2002 m. buvo patvirtinta Lie-
tuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaikė strategija, pa-
rengta vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 
30 d. nutarimą Nr. 1274 „Dėl ilgalaikės Lietuvos ūkio (ekonomikos) 
plėtros strategijos projekto rengimo“, ir ji tapo Valstybės ilgalaikės 
raidos strategijos sudėtine dalimi. Sudėtine Lietuvos ūkio (ekonomi-
kos) plėtros iki 2015 m. ilgalaike strategija tapo 2002 m. parengta 
Lietuvos transporto ir tranzito plėtros strategija.  

Siekiant panaudoti Europos Sąjungos finansinę paramą transpor-
to sektoriaus plėtros projektams, ypač regioninei plėtrai, 2004 m. bu-
vo patvirtinti pagrindiniai Europos Sąjungos programiniai dokumen-
tai finansinei paramai gauti (transporto sektoriuje – per 1,5 mlrd. Lt): 
Sanglaudos fondo 2004–2006 m. strategija (daugiau kaip 1 mlrd. Lt) 
ir Lietuvos bendrasis programavimo dokumentas 2004–2006 m. (be-
veik 0,5 mlrd. Lt) ir pradėtos naudoti ES paramos lėšos. 

Tačiau netrukus vėl iškilo poreikis atnaujinti ilgalaikę transporto 
strategiją. Poreikis koreguoti šalių transporto plėtros programas atsi-
randa dėl objektyvių aplinkybių: keičiasi transporto plėtros tendenci-
jos Europoje ir pasaulyje (multimodalinio transporto plėtotė, intelek-
tinių transporto sistemų bei telematikos technologijų taikymas 
plėtojant transporto sistemas, aplinkosaugos reikalavimų transporto 
sistemai didėjimas, tolesnis transporto paslaugų rinkos plėtojimas ir 
kt.), vyksta šalių integracija į politines ar ekonomines sąjungas, be to, 
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsirado naujų prioritetų, galimy-
bių ir reikalavimų transporto srityje. Remiantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004–2008 m. programos, kuriai pritarta Lietuvos Res-
publikos Seimo 2004 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. X-43 (Žin., 
2004, Nr. 181-6703), nuostatomis, buvo parengta Ilgalaikė (iki 
2025 m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija (patvirtinta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu 
Nr. 692). 
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Ilgalaikėje (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos strategijoje 
numatoma, kad kelių, geležinkelių, uostų ir oro uostų infrastruktūra turi 
būti modernizuojama ir plėtojama koordinuotai, siekiant, kad intermo-
daliniai operatoriai galėtų naudoti efektyvias transportavimo technolo-
gijas bei procesus ir kad būtų pasiekta įvairių transporto rūšių subalan-
suota plėtra, savo techniniais parametrais, sauga ir teikiamų paslaugų 
kokybe prilygstanti ES šalių (narių senbuvių) lygiui. Efektyviai sąvei-
kaudama su kaimyninių šalių transporto sistemomis, ji leis verslo sek-
toriui sėkmingai plėtoti veiklą, o Lietuvos gyventojams patogiai ir su 
minimaliomis laiko sąnaudomis susisiekti su svarbiausiais Europos 
turizmo, kultūros ir verslo centrais. Siekiama, kad Lietuvos transporto 
sektorius taptų svarbiu Baltijos jūros transporto sistemos elementu ir, 
teikdamas kokybiškas paslaugas, efektyviai tarnautų ne tik Lietuvos, 
bet ir visos Europos Sąjungos poreikiams ir interesams.  

Strategijoje suformuluoti šie ilgalaikiai pagrindiniai Lietuvos 
transporto sistemos plėtros tikslai: 

− pasiekti ES valstybių senbuvių transporto paslaugų kokybės ir 
techninių parametrų lygį; 

− efektyviai bendradarbiauti su kaimyninių šalių transporto sis-
temomis; tapti integralia ir svarbia Baltijos jūros regiono 
transporto sistemos grandimi (Vakarai–Rytai); 

− suteikti galimybę Lietuvos žmonėms patogiai ir greitai susi-
siekti su svarbiausiais Europos kultūros, turizmo ir komercijos 
centrais; 

− efektyviai tarnauti Lietuvos ir išsiplėtusios ES interesams, di-
dinti konkurencinį pajėgumą tarptautinėse rinkose. 

Strategijoje šalia bendrųjų transporto politikos priemonių taip pat 
buvo pateiktos įvairių transporto rūšių plėtros priemonės laikotarpiui 
(atitinkamai su ES finansiniais periodais): 

− iki 2006 m.;  
− nuo 2007 iki 2013 m.;  
− ilgalaikei perspektyvai iki 2025 m. 
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Ilgalaikės (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros stra-
tegijos priede pateikta Lietuvos transporto infrastruktūros moderniza-
vimo ir plėtros investicijų poreikio suvestinė, kurioje pateikti svar-
biausi Lietuvos transporto infrastruktūros modernizavimo darbai, jų 
poreikiai, galimi finansavimo šaltiniai. 

2012 m. planuojama atnaujintas šios strategijos nuostatas įjungti 
į naujai rengiamą Nacionalinę susisiekimo plėtros programą, apim-
siančią Lietuvos transporto, logistikos, pašto ir elektroninių ryšių sek-
torių plėtros nuostatas iki 2020 m.  
Kontroliniai�klausimai�

1. Kokie svarbiausi uždaviniai buvo suformuluoti pirmajame 
Lietuvos transporto politikos dokumente, atkūrus Lietuvos nepriklau-
somybę? 

2. Kokios priežastys lemia reguliaraus ilgalaikių transporto plėt-
ros programų atnaujinimo poreikį? 

2.6.�Lietuvos�transporto�sektoriaus�veikla��

ir�tendencijos�

Transportas – viena iš labiausiai integruotų į Europos rinką Lie-
tuvos ekonomikos šakų, turinti labai didelę reikšmę šalies ekonomi-
kai. Kasmet vidutiniškai apie 30 % transporto pajamų generuoja su 
krovinių tvarkymu ir sandėliavimu bei logistika susijusios operacijos. 
Tai labai reikšmingas skaičius, rodantis, kad pajamos gaunamos ne 
tik už vežimą, kurio procese didžiąją dalį sąnaudų generuoja impor-
tuoti iškastiniai energetiniai šaltiniai, bet už šalyje sukurtas papildo-
mas paslaugas, kur vyrauja nacionaliniai ištekliai (žmogiškieji ištek-
liai, infrastruktūra). 

Transporto sektoriaus dalis bendrosios pridėtinės vertės struktū-
roje kasmet vidutiniškai siekia 10 %, o transporto paslaugų eksportas 
sudaro maždaug 7 % viso šalies BVP. Be to, transporto paslaugų sek-
toriaus eksportas vidutiniškai sudaro apie 60 % viso šalies paslaugų 
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eksporto. Transportas apskritai yra viena iš nedaugelio šalies ūkio 
šakų, kur eksportas viršija importą. Šiuo požiūriu transportas daro 
didžiulį indėlį, mažinant šalies importo ir eksporto balanso deficitą. 
Dėl šios priežasties investicijos į transporto infrastruktūrą yra visiškai 
pateisinamos. Investicijomis turi būti užtikrinamas tolesnis transporto 
sektoriaus pajamų augimas, iš esmės nulemtas natūrinių jos rodiklių 
augimo, kurį iš esmės suformuoja didėjantis krovinių vežimas kelių 
transportu ir geležinkeliais. 

Efektyvi transporto rūšių sąveika išlieka tarp pagrindinių trans-
porto sistemos plėtros prioritetų. Transporto rūšių kaita iš kelių į ge-
ležinkelius, jūrų greitkelius bei oro kelius išlieka svarbi ES ir Lietu-
vos transporto politikos dalis. Vis dėlto ES dėl didėjančio klimato 
atšilimo ir dėl to gresiančių padarinių vis daugiau dėmesio skiriama 
klimato atšilimą sukeliančių dujų emisijai mažinti, ypač CO2, todėl tai taip pat vienas iš šios strategijos prioritetų. Išskirtinos dvi pagrindinės 
CO2 mažinimo galimybių kryptys. Siekiama griežtinti reikalavimus 
tiek transporto pramonės technologiniame lygmenyje (traukos ir va-
riklių technologijos, riedėjimo technologijos, alternatyvūs degalų 
šaltiniai), tiek ir skatinant efektyvesnį transporto paslaugų organiza-
vimą (intelektinės transporto technologijos, Gallileo, efektyvios logis-
tikos sprendimai). 
Kontroliniai�klausimai�

1. Kokie svarbiausi rodikliai byloja apie Lietuvos transporto 
sektoriaus konkurencingumą? 

2. Kaip transportas gali prisidėti prie klimato kaitos problemų 
sprendimo? 
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2.7.�Lietuvos�transporto�politikos�prioritetai�ir�tikslai�

Būtina pabrėžti 3 pagrindinius prioritetus Lietuvos transporto 
politikos ir infrastruktūros plėtros nacionalinių interesų srityje: 

Pirmasis prioritetas – nacionalines sienas kertančio transeuropi-
nio transporto tinklo sukūrimas, kuris leistų Lietuvos gyventojams 
patogiai ir su mažiausiomis laiko sąnaudomis susisiekti su kitų ES 
valstybių kultūros, turizmo ir verslo centrais. Tai modernios Šiaurės–
Pietų transporto ašies, formuojamos remiantis I visos Europos trans-
porto koridoriumi (Talinas–Ryga–Kaunas–Varšuva) ir jungiančios 
Baltijos šalis su Lenkija, sukūrimas. Ši idėja pradėta įgyvendinti 
1996 m., pradėjus rekonstruoti ir modernizuoti automagistralę „Via 
Baltica“. Lietuvos nacionalinis interesas – siekti, kad per vidutinį 
laikotarpį (iki 2010 m.), vadovaujantis šiuo projektu, būtų nutiesta 
moderni šio greitkelio atšaka, kuri jungtų Vilnių ir Varšuvą bei galėtų 
tenkinti didėjančius Lietuvos ir Lenkijos, taip pat kitų ES valstybių 
prekybos ir turizmo poreikius. Kitas labai svarbus projektas, plečiant 
minėtąją transporto ašį ir įgyvendinant projektą „Rail Baltica“, yra 
modernios geležinkelio linijos Talinas–Varšuva per Kauną nutiesi-
mas. 2004 m. balandžio mėn. Europos Parlamentas priėmė naujas 
transeuropinio transporto tinklo plėtros gaires. Jose numatyta minėto-
jo tinklo 30 prioritetinių projektų plėtra. Šiame 30 prioritetinių pro-
jektų sąraše Lietuvos transporto ir ekonomikos interesų požiūriu 
svarbiausias yra „Rail Baltica“ projektas. Lietuvai reikėjo didelių 
pastangų, kad „Rail Baltica“ projektas būtų pripažintas prioritetiniu 
ES bendrojo intereso projektu. Jo įtraukimas į prioritetinių projektų 
sąrašą be parengtų projektinių dokumentų neteikia jokių garantijų, 
kad projektui bus teikiama ES finansinė parama. Todėl neatidėliotinas 
ir strategiškai svarbus uždavinys – laiku ir tinkamai parengti visus 
reikiamus projektinius dokumentus, kad gavus ES finansinę paramą 
konkretūs geležinkelio linijos tiesimo darbai nuo Lenkijos–Lietuvos 
sienos galėtų būti pradėti 2008 m. 
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Antrasis prioritetas yra Vakarų–Rytų transporto ašies moderni-
zavimas ir plėtra, darnus jos įkomponavimas per Baltijos jūroje nu-
matomus plėsti jūrų greitkelius į Danijos, Švedijos, Vokietijos ir kitų 
ES valstybių transeuropinius tinklus. Lietuvos transporto ir ekonomi-
kos strateginius interesus labiausiai atitiktų Baltijos jūroje Šiaurės–
Pietų kryptimi formuojami jūrų greitkeliai. 

Trečiasis prioritetas – vietinės reikšmės infrastruktūros plėtra, 
įskaitant transporto paslaugų kokybės gerinimą, žvyrkelių asfaltavi-
mą, krašto ir rajoninių kelių atnaujinimą, susisiekimo sąlygų (taip pat 
ir viešojo transporto) gerinimą. 

Lietuvos susisiekimo sistemos plėtros prioritetų realizavimas sie-
jamais su šių svarbiausių tikslų suformulavimu: 

1) kompleksinės transporto infrastruktūros modernizavimas ir 
plėtra; 

2) transporto veiklos paslaugų kokybės ir įmonių valdymo geri-
nimas bei transporto sektoriaus konkurencingumo didinimas; 

3) mokslinių tyrimų susisiekimo sektoriuje skatinimas, pažangių 
technologijų ir inovacijų transporte plėtra bei intelektinių 
transporto sistemų ir paslaugų (ITS) diegimas; 

4) eismo saugos ir transporto saugumo didinimas; 
5) darnaus judumo skatinimas ir viešojo transporto plėtra; 
6) energijos efektyvumo didinimas ir transporto poveikio aplin-

kai mažinimas. 
Kontroliniai�klausimai�

1. Kokie svarbiausi Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros 
prioritetai? Kas nulėmė tokių prioritetų suformavimą? 

2. Išvardykite pagrindinius transporto sistemos plėtotės tikslus. 
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2.8.�ES�struktûrinës�paramos�Lietuvos�transporto��

sektoriuje�panaudojimo�tikslai�ir�prioritetai�

Europos Sąjungos struktūrinės paramos tikslai yra siejami su 
nuoseklia politika mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp 
ES šalių narių ar regionų. Šių tikslų įgyvendinimo pamatines vertybes 
galima išreikšti dviem svarbiomis nuostatomis – solidarumas ir san-
glauda. Solidarumas reiškia paramą toms ES valstybėms ir regio-
nams, kurie, palyginti su ES vidurkiu, yra ekonomiškai ir socialiai 
skurdesni. Sanglauda – tai pirmiausia aiškiai suformuluota nuostata, 
kad pajamų bei turtinių skirtumų tarp skurdesnių ir turtingesnių re-
gionų mažinimas yra naudingas visai ES rinkai ir jos piliečiams. Bū-
tent įgyvendinant ES sanglaudos politikos nuostatas ir yra skiriama 
ES struktūrinė parama. Vertine išraiška struktūrinei paramai yra ski-
riama daugiau kaip 1/3 viso ES biudžeto (pvz., 2007–2013 m. finan-
siniu laikotarpiu struktūrinės paramos suma siekia 346 mlrd. eurų, iš 
jų apie 74 mlrd., arba 21,4 %, tenka transportui). ES reglamentai nu-
mato, kad kiekvienas struktūrinės paramos fondas gali finansuoti tam 
tikrus tikslus įgyvendinančias priemones pagal aiškiai apibrėžtus pri-
oritetus. 2007–2013 m. ES struktūrinė parama skiriama šiems priori-
tetams: 

1. Konvergencijos prioritetas – silpniau išsivysčiusioms šalims 
narėms ir ES regionams. Šiam prioritetui skiriama apie 81,5 % visų 
ES sanglaudos politikai skiriamų lėšų. 

2. Regioninio konkurencingumo ir užimtumo prioritetas – la-
biau išsivysčiusiems regionams, kurie negali gauti paramos pagal 
konvergencijos prioritetą. Šiam prioritetui numatoma apie 16 % visų 
ES struktūrinių lėšų. 

3. Europos teritorinio bendradarbiavimo prioritetas – bendra-
darbiavimui abipus ES vidaus sienų (t. y. bendradarbiavimui su kai-
myninėmis ES valstybėmis) ir tarp šalių narių tam tikrose teritorinėse 
zonose. Šiam prioritetui skiriama apie 2,5 % visų ES sanglaudos poli-
tikai numatytų lėšų.  
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2007–2013 m. ES struktūrinė parama Lietuvai skiriama pagal 
konvergencijos ir Europos teritorinio bendradarbiavimo prioritetus. 
Tokią paramą, be Lietuvos, gauna dar 16 ES valstybių – daugiausia 
Rytų ir Vidurio Europoje. ES struktūriniai fondai sanglaudos politikai 
realizuoti skirstomi į šiuos svarbiausius finansinius paramos šaltinius:  

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) finansuoja įvairias 
programas, skirtas atskirų regionų plėtrai. Tai gali būti investicijos į 
gamybą, siekiant įdiegti šiuolaikines, aukštą pridėtinę vertę kuriančias 
technologijas, sukurti ir išsaugoti ilgalaikes darbo vietas, investicijos į 
transporto, informacinių ir ryšių technologijų, energetikos infrastruk-
tūrą, siekiant sukurti palankias sąlygas konkurencingam verslui ir 
investicijoms, investicijos į smulkiojo ir vidutinio verslo rizikos pre-
venciją (įmonių konsultavimas, rinkos tyrimai, inovacijų plėtra). Ki-
taip tariant, ERPF lėšos skiriamos ekonominiams pokyčiams, konku-
rencingumui ir teritoriniam bendradarbiavimui ES mažiausiai 
išsivysčiusiuose regionuose stiprinti.  

Europos socialinis fondas remia projektus, sprendžiančius so-
cialines (pirmiausia užimtumo) problemas, sutelkiant dėmesį į šias 
pagrindines sritis: darbuotojų ir įmonių gebėjimo prisitaikyti konku-
rencijos sąlygomis didinimas, geresnių įsidarbinimo sąlygų sudary-
mas ir aktyvesnis dalyvavimas darbo rinkoje, socialinės integracijos 
skatinimas, kovojant su diskriminacija ir lengvinant socialiai pažei-
džiamų žmonių galimybes dalyvauti darbo rinkoje, partnerystės ska-
tinimas, vykdant užimtumo ir integracijos sričių reformą. Šis fondas 
finansuoja darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą, 
įsidarbinimo galimybių plėtrą, fundamentinius ir taikomuosius moks-
linius tyrimus bei technologijų plėtrą, švietimo ir profesinio mokymo 
sistemų tobulinimą. 

Sanglaudos fondas įsteigtas pagal Mastrichto sutartį, įsigalioju-
sią 1993 m. Sanglaudos fondo finansinėmis priemonėmis prisidedama 
prie investicijų aplinkos ir transeuropinių transporto tinklų srityse. 
Šios priemonės taikomos toms valstybėms narėms, kurių bendrosios 
nacionalinės pajamos (BNP) yra mažesnės kaip 90 % ES vidurkio, 
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t. y. visoms naujosioms valstybėms narėms, taip pat Graikijai ir Por-
tugalijai. Sanglaudos fondo finansinės priemonės transportui yra labai 
svarbios ypač tuo aspektu, kad jos finansuoja didelės vertės tarptauti-
nės reikšmės infrastruktūros modernizavimo projektus, labiau atsili-
kusioms valstybėms suteikiant galimybę deramai įsijungti į ES trans-
porto tinklus ir kartu užsitikrinti palankias konkurencijos sąlygas 
Bendrijos transporto paslaugų rinkoje. 

ES struktūrinės paramos procesas yra reglamentuojamas 
3 svarbiausiais lygiais:  

1. ES Tarybos sprendimas dėl Bendrijos sanglaudos politikos 
strateginių gairių. Jose išdėstytos Bendrijos ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos politikos strateginės nuostatos, kuriomis remian-
tis ES valstybės narės rengia nacionalinius strateginius gairių doku-
mentus ir ES paramos prioritetus apibrėžiančias veiklos programas. 

2. Nacionaliniai strateginių gairių dokumentai. Juos rengia ES 
šalių vyriausybės, nustatydamos pagrindines ES ekonominės ir socia-
linės sanglaudos politikos įgyvendinimo gaires savo šalyje. Lietuvoje 
šis dokumentas vadinamas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 
panaudojimo strategija, kurią patvirtino Europos Komisija 2007 m. 
balandžio 26 d. Strategijoje nustatytas pagrindinis ES struktūrinės 
paramos panaudojimo tikslas – sparčiai gerinti investavimo, darbo ir 
gyvenimo Lietuvoje sąlygas, kad ūkio augimo teikiama nauda pasiek-
tų visus Lietuvos gyventojus.  

3. Veiksmų programos, kuriose konkrečiai nustatomi prioritetai 
ir priemonės, padedančios įgyvendinti strategijoje iškeltus tikslus ir 
uždavinius. Lietuvoje 2007–2013 m. laikotarpiui yra patvirtintos 3 
veiksmų programos, kuriose nustatyti daugiau kaip 23 mlrd. Lt. ver-
tės struktūrinės paramos prioritetai:  

1) žmogiškųjų išteklių plėtros programa skirta visiems darbingo 
amžiaus Lietuvos gyventojams mobilizuoti, nes investicijos į Lietu-
vos žmonių žinias, gebėjimus, aktyvumą, verslumą patikimai garan-
tuoja ilgalaikį ūkio augimą;  
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2) ekonomikos augimo veiksmų programa, kuri apibrėžia para-
mos prioritetus, siekiant didinti verslo produktyvumo ir aukštos pridė-
tinės vertės verslo lyginamąją dalį, efektyvinti ekonominę infrastruk-
tūrą (į pastarąją įeina ir transporto sektorius); 

3) sanglaudos skatinimo veiksmų programa įgyvendina darnes-
nės visuomenės kūrimo prioritetus, kuriais remiantis siekiama vi-
siems piliečiams nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos suformuoti 
panašią gyvenimo aplinką ir kokybę. 

Nacionaliniais teisės aktais yra reglamentuojama veiksmų pro-
gramų įgyvendinimo sistema, kuria remiantis institucijų funkcijos ir 
atsakomybė dalijamos į du lygmenis: strateginį ir administracinį. 
Strateginio lygmens funkcijas atlieka koordinuojančioji institucija, 
t. y. Finansų ministerija ir tarpinės institucijos, t. y. atsakingosios 
ministerijos, o savivaldos lygiu prisideda regionų plėtros tarybos. 
Administracines ir technines funkcijas atlieka šios institucijos: vado-
vaujančioji, tvirtinančioji bei mokėjimus atliekančioji ir įgyvendinan-
čiosios institucijos. 

Koordinuojančioji institucija (Finansų ministerija) koordinuoja 
ES struktūrinės paramos planavimą ir naudojimą, nustato bendrąją 
valdymo ir kontrolės sistemą, ją prižiūri ir kontroliuoja. Vadovaujan-
čiosios, tvirtinančiosios ir mokėjimus atliekančios institucijos funkci-
jos pagal ES reglamentų reikalavimus pavestos konkretiems Finansų 
ministerijos departamentams. Vadovaujančioji institucija atsako už 
veiksmų programų valdymą ir įgyvendinimą, laikantis patikimo fi-
nansų valdymo principo. Tvirtinančioji institucija atsakinga už mokė-
jimo paraiškų patvirtinimą ir pateikimą Europos Komisijai. Mokėji-
mus atliekanti institucija atsakinga už mokėjimų iš Europos 
Komisijos priėmimą ir lėšų projektų vykdytojams išmokėjimą. 

Tarpinės institucijos – Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, 
Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Teisingumo, 
Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijos bei Informacinės visuomenės plėt-
ros komitetas. Šios institucijos strateginiu lygmeniu atsakingos už 
paramos konkretiems ūkio sektoriams planavimą ir panaudojimą, taip 
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pat už veiksmų programų priedų rengimą, paramos panaudojimo prio-
ritetų ir atrankos kriterijų nustatymą. Ministerijos planuoja, kokią ES 
struktūrinės paramos dalį skirti projektams, atrinktiems per regioninę 
projektų atranką, kokią – per valstybinę projektų atranką ir kokią – 
konkurso būdu. Jos rengia gaires pareiškėjams, pretenduojantiems į 
paramą, nustato kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir lėšų, skirtų konk-
rečiam kvietimui, sumas. 

Įgyvendinančiosios institucijos – Aplinkos ministerijos Aplinkos 
projektų valdymo agentūra, Paramos fondas, Europos socialinio fondo 
agentūra, Transporto investicijų direkcija, VĮ Centrinė projektų valdy-
mo agentūra, VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, UAB „Investicijų ir 
verslo garantijos“. Jos yra atsakingos už projektų administravimą ir 
priežiūrą, kad projektų atranka ir įgyvendinimas atitiktų reikalavimus, 
skelbia kvietimus teikti paraiškas, jas vertina, nustato didžiausią leistiną 
projektui skirti ES paramos dalį, parengia konkrečias paramos sutartis, 
konsultuoja projektų rengėjus ir paramos gavėjus. 

Svarbus aspektas struktūrinės paramos administravimo sistemoje – 
šalies regionų įtraukimas į projektų planavimą ir įgyvendinimą. 
Veiksmų programose numatyti savivaldos kompetencijai priskirtini 
veiksmai yra planuojami savivaldybėse, o bendrąjį projektų sąrašą 
kiekvienam Lietuvos regionui suformuoja Regionų plėtros tarybos. 

Transporto sektorius, panaudojant ES struktūrinės paramos lėšas, 
yra finansuojamas pagal strateginį „Ekonomikos augimo“ veiksmų 
programos tikslą – spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu, siekiant 
sumažinti išsivystymo netolygumus tarp Lietuvos ir ES vidurkio. Svar-
bų pagrindą Lietuvos ūkio konkurencingumui didėti suteikia efektyvi 
ekonominės infrastruktūros aplinka, kuri sudaro verslo ir visuomenės 
mobilumo, bendravimo ir bendradarbiavimo prielaidas. Atsižvelgiant į 
šalies geografinės padėties, bendradarbiavimo su užsienio rinkomis 
geros patirties teikiamus privalumus, svarbiausias dėmesys tenka suba-
lansuoto transporto infrastruktūros tinklo, atitinkančio mobilumo po-
reikius bei sudarančio palankias sąlygas tranzito ir logistikos paslau-
goms, plėtrai. Veiksmų programoje suformuluotas tikslas – sukurti 
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modernią multimodalinę transporto sistemą, savo techniniais paramet-
rais, sauga ir teikiamų paslaugų kokybe prilygstančią ES valstybių sen-
buvių lygiui. Efektyviai sąveikaudama su kaimyninių valstybių trans-
porto sistemomis, ji taptų svarbia Baltijos jūros regiono transporto 
sistemos dalimi ir, teikdama geros kokybės paslaugas, prisidėtų prie 
Lietuvos ekonomikos konkurencingumo augimo. 

Investicijos į fizinės infrastruktūros plėtrą, atitinkančią tvariosios 
plėtros principus, lygiai kaip ir investicijos į žmogiškąjį kapitalą, yra 
neatsiejama tarptautinio ekonomikos konkurencingumo kūrimo dalis. 
Vienas iš pagrindinių Lietuvos tarptautinį konkurencingumą skatinan-
čių veiksnių yra palanki jos geografinė padėtis. Norint panaudoti šią 
stiprybę ir paskatinti tranzitą, prekybą tarp Rytų ir Vakarų per Lietuvą, 
programoje numatytos investicijos tiek į vietinės ir valstybinės (naciona-
linės), tiek į tarptautinės reikšmės transporto infrastruktūros gerinimą.  

Siekiant didinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą, eko-
nomikos augimo veiksmų programoje numatytos priemonės transeu-
ropinės reikšmės projektams, atitinkantiems konvergencijos tikslo 
kriterijus, įgyvendinti ir integruotojo regioninio transporto tinklui, 
efektyviai sąveikaujančiam su ES tinklu, suformuoti. Didelės vertės 
transeuropinės reikšmės transporto infrastruktūros projektai finansuo-
jami Sanglaudos fondo lėšomis (5-asis Veiksmų programos priorite-
tas „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“), o panaudojant Europos 
regioninės plėtros fondo lėšas (4-asis prioritetas „Esminė ekonominė 
infrastruktūra“) gerinama valstybinės reikšmės ir regioninė transporto 
infrastruktūra (geležinkeliai, vandens transporto objektai, automobilių 
keliai, jungiantys Lietuvos regionus su pagrindiniais pramonės, verslo 
ir administraciniais centrais).  

Veiksmų programos 4-ajame prioritete „Esminė ekonominė 
infrastruktūra“ suformuluoti šie pagrindiniai uždaviniai: 

1) eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas;  
2) valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros 

techninių parametrų gerinimas;  
3) regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra. 
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Veiksmingas regioninės transporto infrastruktūros tinklas kom-
pensuoja nevienodą ekonominio potencialo pasiskirstymą tam tikruo-
se šalies regionuose, suteikia verslui galimybę išplėsti realizavimo 
rinkas, skatina darbo jėgos mobilumą, socialinę sanglaudą. Tinkama 
transporto infrastruktūros būklė padės pritraukti investicijas į gyven-
vietes, miestelius, savivaldybių ir kt. administracinius centrus, užtik-
rins mobilumą tarp kaimo ir miesto, sumažins nedarbo lygį. Įgyven-
dinant šį prioritetą, numatoma kryptingai gerinti susisiekimo tarp 
verslo centrų, gyvenamųjų zonų sąlygas, sumažinti infrastruktūros 
priežiūros ir transporto priemonių eksploatacines išlaidas, sutrumpinti 
transportavimo laiką. Pagerinus infrastruktūros techninius paramet-
rus, tikimasi ženklaus avaringumo lygio ir transporto neigiamo po-
veikio aplinkai sumažėjimo.  

Veiksmų programos 4-ojo prioriteto „Esminė ekonominė infrast-
ruktūra“ pagrindinės priemonės yra šios: 

1) eismo valdymo sistemų tobulinimas, tiltų, pervažų ir sankry-
žų rekonstrukcija, pėsčiųjų bei dviračių takų tiesimas ir kitų 
eismo saugos priemonių diegimas; 

2) žvyrkelių asfaltavimas, krašto, rajoninių ir vietinių automobi-
lių kelių dangų tobulinimas, jungiamųjų geležinkelio linijų 
pralaidumo didinimas, viešųjų keleivių aptarnavimo paslaugų 
kokybės gerinimas; 

3) infrastruktūros vietinei ir regioninei laivybai plėtojimas, ke-
leivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas. 

Automobilių keliai. Investicijos į regioninę kelių infrastruktūrą 
leidžia įgyvendinti eismo saugos gerinimo priemones, sumažinti nei-
giamą poveikį aplinkai. Todėl miestų ir gyvenviečių prieigose sankry-
žos pertvarkomos į žiedines ir reguliuojamas šviesoforais, statomos 
skirtingų lygių sankryžos ir pėsčiųjų perėjos, apšviečiami atskiri kelių 
ruožai, įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai, intensyvaus eismo keliuose 
diegiamos informacinės sistemos, efektyviau kontroliuojama transporto 
priemonių techninė būklė, įrengiamos kitos saugaus eismo priemonės. 
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Saugaus eismo inžinerinės infrastruktūros įdiegimas leidžia sumažinti 
avaringumą keliuose, žuvusiųjų bei sužeistųjų skaičių ir sumažinti nuo-
stolius, kuriuos patiria šalies ūkis. Didžiąją Lietuvos regioninių ir vieti-
nių kelių tinklo dalį sudaro keliai su žvyro ar susidėvėjusia asfalto dan-
ga. Išasfaltavus žvyrkelius, rekonstravus kai kuriuos regioninio tinklo 
ruožus, gerėja susisiekimo sąlygos su atokesniais šalies rajonais, suda-
roma palankesnė aplinka investicijoms, verslo subjektų bendradarbia-
vimui, darbo jėgos mobilumui. Siekiant pašalinti problemas eismo sau-
gos srityje, priartinti Lietuvos kelių transporto informacinę infra-
struktūrą prie ES šalyse veikiančios kelių transporto informacinės 
infrastruktūros, Lietuvoje diegiamos intelektinės transporto sistemos, 
kuriomis remiantis kuriama moderni kelių transporto informacinė inf-
rastruktūra. 

Geležinkeliai. Didėjant vežimo mastams, būtina iš esmės gerinti 
šalies vidaus geležinkelio transporto paslaugų sąlygas ir didinti jun-
giamųjų geležinkelio linijų pralaidumą, kartu užtikrinant eismo saugą, 
todėl modernizuojamos regioninės geležinkelio linijos. Jose atstatoma 
viršutinė kelių konstrukcija, tiltai, pralaidos, modernizuojamos elektros 
tiekimo, signalizacijos, ryšių ir telekomunikacijų sistemos. Tobulinant 
transportavimo paslaugas ir gerinant aptarnavimo kokybę, rekonstruo-
jamos geležinkelio stotys ir terminalai, atnaujinami kiti geležinkelio 
infrastruktūros objektai, įsigyjami nauji riedmenys, ekstremalių situaci-
jų likvidavimo įranga, kelio priežiūros ir remonto mašinos. 

Vandens transportas. Šiaurinėje Lietuvos pakrantės dalyje bus at-
statytas tarpukaryje funkcionavęs Šventosios uostas, skirtas plaukiojan-
čioms jachtoms ir mažiesiems kruiziniams laivams, priekrantės žvejy-
bos, pakrančių apsaugos tarnybos ir Būtingės terminalo saugumą 
užtikrinantiems laivams. Be to, rekonstruojami vidaus vandenų kelių 
infrastruktūros objektai, kurie leis Nemunu pervežti krovinius ir kelei-
vius. Sparčiai didėjant Klaipėdos uoste mažųjų laivų ir valčių skaičiui, 
intensyvėjant jūrinių laivų eismui farvateryje, mažųjų laivų plaukioji-
mas juo tampa pavojingas saugios laivybos požiūriu, todėl pietinėje 
uosto dalyje kuriama pramoginių laivų aptarnavimo infrastruktūra. 
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Veiksmų programos 5-ajame prioritete „Transeuropinių trans-
porto tinklų plėtra“ apibrėžti šie pagrindiniai uždaviniai: 

1) nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su 
kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais iš-
plėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo in-
tensyvumui;  

2) svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto po-
tencialo geresnis panaudojimas ir konkurencingumo didini-
mas; 

3) tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumų išvystymas; 
4) transporto avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimas. 
Siekiama suformuoti veiksmingas transporto tinklo grandis spar-

čiai besivystančiame Baltijos jūros regione, plėtojant ES vidaus rin-
kos ir Europos–Azijos transporto srautus. Didinant Lietuvos ekono-
mikos konkurencingumą, numatoma sukurti modernų transporto 
infrastruktūros tinklą, atitinkantį ES mobilumo poreikius ir sudarantį 
palankias sąlygas šalies ūkio bei socialinei sanglaudai. Numatoma 
gerinti susisiekimo automobilių keliais ir geležinkeliais sąlygas, už-
tikrinant jo techninių, technologinių, eismo saugos, aplinkosaugos 
parametrų atitikimą tarptautiniams standartams. Svarbus dėmesys 
skiriamas tarptautiniams oro uostams modernizuoti.  

Veiksmų programos 5-ojo prioriteto „Transeuropinių transporto 
tinklų plėtra“ pagrindinės priemonės yra šios: 

1) naujų magistralinių linijų tiesimas, kitos transeuropinės 
reikšmės automobilių kelių ir geležinkelio infrastruktūros 
pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas, rei-
kiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos cent-
rams steigtis; 

2) saugaus eismo inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų 
aplinkkelių tiesimas, informacinių eismo valdymo sistemų 
plėtojimas; 
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3) Klaipėdos jūrų uosto akvatorijos gilinimas, krantinių rekonst-
rukcija ir statyba, privažiavimo kelių ir geležinkelių, keleivių 
aptarnavimo infrastruktūros pajėgumų plėtra; 

4) keleivių terminalų išplėtimas, naujų skrydžių saugos ir aviaci-
jos saugumo priemonių diegimas, keleivių tranzito infrastruk-
tūros oro uostuose sukūrimas. 

Automobilių keliai. Transeuropinės reikšmės automobilių ke-
liuose dėl padidėjusio eismo ir ašies apkrovos stiprinama važiuojamo-
ji kelio dalis, užtikrinamas pakankamas kelių pralaidumas, toliau to-
bulinamas ir rekonstruojamas automagistralių tinklas, tiesiant naujus 
aplinkkelius, didinant eismo juostų skaičių, diegiant eismo saugos 
inžinerinę infrastruktūrą ir elektronines saugos priemones bei infor-
macines eismo valdymo sistemas, aplinkosaugos priemones. Plėtojant 
automagistrales, įrengiamos skirtingų lygių sankryžos, saugios perė-
jos pėstiesiems ir dviratininkams, rekonstruojami bei plėtojami jun-
giamieji keliai šalia automagistralės kategorijos kelių, įrengiami išti-
siniai atitvarai automagistralių skiriamojoje juostoje.  

Geležinkeliai. Panaudojant pažangiausius techninius sprendimus 
ir technologijas, modernizuojamos transeuropinės reikšmės geležin-
kelio linijos, didinamas jų pralaidumas, modernizuojamos signalizaci-
jos ir telekomunikacijų sistemos bei įdiegiamos ir atnaujinamos inf-
rastruktūros diagnostikos bei ekstremalių ir krizinių situacijų 
geležinkelyje valdymo sistemos. Kuriant modernią Šiaurės–Pietų 
transporto ašį, įgyvendinamas Europos Sąjungos standartus atitinkan-
čios geležinkelio linijos „Rail Baltica“ projektas.  

Vandens transportas. Siekiant didinti Klaipėdos jūrų uosto pra-
laidumą, modernizuojama prekių ir keleivių aptarnavimo infrastruktū-
ra, kas sudarys sąlygas padidinti Ro-Ro, Ro-PAX ir keleiviniais lai-
vais pervežamų keleivių, transporto priemonių ir konteinerių srautus. 
Atsiras naujų aptarnavimo sferos paslaugų (viešbučių, restoranų) po-
reikis, pagyvės turizmo paslaugos, bus kuriama papildomų darbo vie-
tų. Didinami uosto gyliai, rekonstruojamos ir statomos krantinės, ge-
rinama uosto sąveika su geležinkelio ir kelių transportu. 
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Oro transportas. Siekiant adekvačiai reaguoti į prognozuojamą 
paklausos dinamiką, tobulinama oro uostų ir oro eismo valdymo pa-
slaugų teikimo infrastruktūra, modernizuojami keleivių terminalai, 
plėtojama teikiamų paslaugų sistema, diegiamos naujos skrydžių sau-
gos ir aviacijos saugumo priemonės, kuriama keleivių tranzito infrast-
ruktūra. Įgyvendinus šiuos tikslus, padidės ribinis oro uostų pralai-
dumas bei juose teikiamų paslaugų kokybė, bus užtikrinamas 
naujausius skrydžių saugos ir aviacijos saugumo reikalavimus atitin-
kantis oro uostų ir eismo valdymo paslaugų teikimas.  

Logistikos centrai. Didinant krovinių intermodalumą ir vežimo 
proceso efektyvumą, kuriama viešoji infrastruktūra moderniems lo-
gistikos centrams steigtis, vykdoma jų integracija į Europos žemyne 
bei Baltijos jūros regione kuriamą logistikos centrų tinklą, kuriamos 
papildomos darbo vietos ir gerinamos logistikos verslo sąlygos. 

Apibendrinant ES struktūrinės paramos transporto sektoriui 
reikšmę, galima pagrįstai teigti, kad ši parama yra labai svarbi mak-
roekonominiu požiūriu dėl keleto priežasčių. Pirma, pramonė ir že-
mės ūkis Lietuvoje sukuria gerokai didesnę nei vidutiniškai kitose ES 
šalyse pridėtinės vertės dalį bendrajame produkte. Prekių pateikimas į 
galimas artimesnes ar tolimesnes realizacijos rinkas reikalauja efek-
tyvių transportavimo paslaugų, kurios yra įmanomos tik turint tinka-
mą infrastruktūrą. Antra, susisiekimą su užsienio rinkomis garantuo-
janti transporto sistema turi ypač didelę tiesioginę svarbą užtikrinant 
tolesnį sėkmingą eksportu pagrįstą ūkio ekonominį augimą. Geresnis 
ir efektyvesnis transporto tinklas dėl mažesnių transporto sąnaudų 
leidžia įmonėms kartu mažinti produkcijos kainą ir sudaro geresnes 
sąlygas konkuruoti tarptautinėse rinkose. Trečia, reikalingų techninių 
parametrų infrastruktūra ir jos efektyvios sąsajos su kaimyninių šalių 
transporto tinklais leidžia pačiam Lietuvos transporto paslaugų sekto-
riui didinti pridėtinę vertę ir sėkmingai konkuruoti globalinėje tranzi-
to ir logistikos rinkoje, ypač plėtojant paslaugų eksportą susisiekime 
tarp Europos ir Azijos.  
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Kontroliniai�klausimai�

1. Kaip suprantate sąvoką „konvergencija“? 
2. Kuo skiriasi tarpinių ir įgyvendinančių institucijų vaidmuo? 
3. Kokie projektai finansuojami panaudojant Sanglaudos fondo, 

o kokie – ERPF lėšas? 

2.9.�Lietuvos�transporto�sektoriaus�veiklos��

ilgalaikës�strateginës�kryptys�

2.9.1.�Kompleksinë�transporto�infrastruktûros�plëtra�

Ilgalaikėje Lietuvos transporto plėtros perspektyvoje transporto 
infrastruktūrai modernizuoti ir jos plėtrai priklauso prioritetinis vaid-
muo. Transporto infrastruktūros planavimas ir plėtra dažniausiai lai-
komi viena iš svarbiausių transporto politikos priemonių, rengiant 
tiek bendras ES, tiek konkrečių ES valstybių transporto plėtros strate-
gijas ir programas. Transporto tinklai yra Europos, kaip ir kitų žemy-
nų, bendrosios rinkos arterijos ar netgi rinkų konkurencingumo varo-
moji jėga. Sunku įsivaizduoti kurios nors Europos šalies ekonomikos 
augimą ar aukštus gyvenimo kokybės standartus be veiksmingos 
transporto sistemos ir reikiamo jos infrastruktūros lygio, leidžiančių 
maksimaliai naudotis rinkos ekonomikos teikiamomis galimybėmis. 
Tyrimai rodo, kad ES valstybėse transporto infrastruktūros plėtros 
poreikį nulemia 2 svarbiausieji veiksniai: 

− keleivinio transporto srityje tai lemia neįtikėtinai didelė au-
tomobilių paklausa. Per praėjusius 30 metų ES valstybėse trigubai 
pagausėjo automobilių. Dabar daugelyje ES valstybių senbuvių au-
tomobilių skaičius stabilizuojasi, tačiau ES valstybėse naujokėse to-
kia tendencija dar nepastebima. Todėl prognozuojama, kad išplėstoje 
ES automobilių tik daugės; 

− krovinius vežančio transporto ir jo infrastruktūros paklausos 
didėjimą dažniausiai lemia Europos ekonomikos ir gamybos sistemos 
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pokyčiai. Per pastaruosius 20 metų, panaikinus sienas Europos Ben-
drijoje, nuo sandėlių buvo pereita prie operatyviai atnaujinamų atsar-
gų gamybos sistemos. Tačiau trūkstamos transporto infrastruktūros 
tinklo jungtys riboja galimybes kurti naujas rinkas, o grūstys trans-
porto magistralėse mažina šalių ekonominį konkurencingumą. Jau 
2001 m. Europos Komisijos Baltojoje knygoje (Baltoji knyga: Euro-
pos transporto politika iki 2010 metų. 2001) buvo konstatuota, kad 
išorinės išlaidos dėl grūsčių keliuose siekė 0,5 % ES BVP. 2010 m. 
išlaidos dėl grūsčių keliuose pasiekė apie 1 % ES BVP, t. y. panašiai 
tiek lėšų, kiek kasmet maždaug skiriama investicijoms visų rūšių 
transporto infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti. Eismo grūstys susi-
daro ir todėl, kad užsitęsė transeuropinio transporto tinklo (TEN–T) 
formavimas, kuris buvo numatytas ir įtrauktas į bendruosius Europos 
Parlamento ir Tarybos 1994 m. (Esene) patvirtintus planus. 1996 m. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1692/96/EB buvo pri-
imtos Bendrijos gairės dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros. 
Kartu iki 2010 m. buvo numatyta atlikti darbų už 400 mlrd. eurų – 
modernizuoti ir plėtoti ES valstybių bendrojo intereso transporto inf-
rastruktūrą, vadovaujantis teisiniais pagrindais dėl TEN-T plėtros. 
Tačiau kol kas įgyvendinta tik šiek tiek daugiau nei penktadalis nu-
matytų projektų. Todėl ES institucijos buvo priverstos tikslinti trans-
porto infrastruktūros plėtros planus, juolab kad ta pačia proga buvo 
galima įvertinti ir ES valstybių naujokių svarbiausiųjų transporto inf-
rastruktūros tinklų reikšmę išplėstai ES. 

Akivaizdu, kad svarbiausių Lietuvos transporto infrastruktūros 
tinklų modernizavimas ir plėtra yra ne tik Lietuvos, bet ir ES institu-
cijų uždavinys. Be to, ES bendrojo intereso projektų neįmanoma įgy-
vendinti nederinant jų planavimo ir vykdymo su kaimyninėmis vals-
tybėmis. Labai svarbu, kad Lietuvos transporto sektoriuje sprendimus 
priimantys pareigūnai išmanytų bendrąją ES transporto infrastruktū-
ros plėtros politiką. Lietuvos nacionalinius interesus atitinkančią 
transporto infrastruktūros modernizavimo ir plėtros strategiją galima 
įgyvendinti efektyviau ir mažesnėmis sąnaudomis, jeigu ji turi sąsają 



 

95

su bendrąja ES transporto infrastruktūros plėtros politika. Lietuvai 
įstojus į ES, svarbiausi jos tarptautinės reikšmės tinklo transporto 
elementai tapo transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) dalimi. Bū-
tent efektyvi TEN-T tinklo plėtra ir sudaro pagrindines intermodali-
nio transporto plėtros kryptis bei galimybę reikiamu laiku panaudoti 
įvairių transporto rūšių privalumus.  

2011 m. ES transporto Baltojoje knygoje (Bendros Europos 
transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas) infrastruktūros 
plėtra išlieka tarp prioritetų. Teigiama, kad daug infrastruktūros, lo-
gistikos, eismo valdymo sistemų ir transporto įrangos gamybos srityje 
veikiančių Europos įmonių pirmauja pasaulyje, tačiau, atsižvelgiant į 
tai, kad kiti pasaulio regionai imasi didelių plataus užmojo transporto 
modernizavimo ir investicijų į infrastruktūrą programų, taip pat sie-
kiant išsaugoti jų konkurencingumą, Europos Sąjungos transportą 
būtina toliau plėtoti ir į jį investuoti. Be to, judumui (mobilumui) ska-
tinti taip pat būtina efektyvi infrastruktūra. Jokie dideli pokyčiai 
transporto srityje nebus įmanomi, jei nebus tinkamo tinklo ir jei juo 
nebus sumaniau naudojamasi (transporto infrastruktūra turi tapti pa-
žangesnė, sparčiau diegiamos intelektinės transporto sistemos). Tiek 
ES, tiek Lietuvoje, investicijos į kompleksinę transporto infrastruktū-
rą turi didelį teigiamą poveikį ekonomikos augimui, padeda kurti ge-
rovę ir darbo vietas, skatina prekybą, geografinį pasiekiamumą ir 
žmonių judumą. Šią infrastruktūrą būtina planuoti taip, kad teigiamas 
poveikis ekonomikos augimui būtų kuo didesnis, o neigiamas povei-
kis aplinkai – kuo mažesnis. 

2.9.2.�Intermodalinio�transporto�plëtra�

Krovinių sektoriuje intermodalinio transporto koncepcija reali-
zuojama plečiant 3 tipų transporto mazgus: jūrų ir upių uostus bei 
sausumos uostais vadinamus naujosios kartos logistikos centrus 
(„krovinių kaimelius“).  

Naujosios kartos logistikos centrai („krovinių kaimeliai“) gali in-
tegruoti visas transporto šakas: kelių, geležinkelių, oro ir vandens 
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transportą. Įvairių transporto rūšių integravimas sukuria naujas gali-
mybes didinti krovinių mobilumą, efektyviau naudoti transporto 
priemones, gerinti krovinių vežimo ir muitinės paslaugų kokybę. Be 
to, tokiuose centruose tarpusavyje veiksmingai bendradarbiauja įvai-
rių verslo rūšių (nebūtinai tik transporto ir logistikos) kompanijos. 
Užsienio patirtis rodo, kad „krovinių kaimelių“ veikloje kartu su 
transporto kompanijomis ir tikrinimą atliekančiomis institucijomis 
sau palankią nišą randa draudimo kompanijos, bankų filialai, infor-
macinių technologijų centrai, transporto tyrimų, konsultacinės ir mo-
kymo kompanijos. Dažniausiai tokie „krovinių kaimeliai“ modernio-
mis informacinių technologijų sistemomis sujungiami į tarptautinius 
tinklus, ir tai daro juos konkurencingesnius tarptautinėje transporto 
paslaugų rinkoje. „Krovinių kaimelių“ efektyvumas nebekelia abejo-
nių Danijoje, Italijoje, Vokietijoje ir kitose ES valstybėse, turinčiose 
ilgametę šios veiklos patirtį, nes modernūs logistikos centrai ir inter-
modalinės technologijos leidžia sumažinti krovinių vežimo išlaidas iki 
20–30 %. Steigiant viešuosius logistikos centrus, siekiama: 

− skatinti intermodalinius transportavimo procesus, diegiant 
transportavimo technologijų ir logistikos inovacijas; 

− gerinti logistikos paslaugų kokybę; 
− pagyvinti regiono ekonomiką – sukurti naujas modernaus vers-
lo darbo vietas. 

Viešųjų logistikos centrų veiklos sėkmę labiausiai lemia: 
− ar efektyviai panaudojami skirtingų transporto rūšių technolo-
giniai pajėgumai; 

− ar efektyviai panaudojami esamos transporto infrastruktūros 
pajėgumai; 

− ar užtikrinama gera transportavimo paslaugų kokybė, taikant 
JIT transportavimo schemą (JIT – angl. just in time; liet. pačiu 
laiku); 

− ar plačiai taikomos modernios informacinės technologijos. 
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Šiuolaikiniai logistikos centrai („krovinių kaimeliai“), įsikūrę 
gana toli nuo miestų, išlaisvina gyvenamuosius rajonus nuo intensy-
vių transporto srautų ir sukuria aplinkai nekenksmingą transporto 
sistemą. Be to, moderniomis technologijomis užtikrinamas krovinių 
pristatymas nuo durų iki durų. Tuomet nebūtina įvairaus verslo įmo-
nėms turėti nuosavų sandėlių ar saugojimo patalpų miesto teritorijoje. 
Formuojant Lietuvoje naujosios kartos logistikos centrų plėtros poli-
tiką, labai svarbu deramai įvertinti visus minėtuosius jų plėtros Balti-
jos jūros regiono valstybėse veiksnius ir sėkmės kriterijus. Lietuvos 
ekonomikos augimas sukuria palankias sąlygas ir poreikius steigti 
naujosios kartos logistikos centrus („krovinių kaimelius“). Kai kuriais 
atvejais logistikos centrai gali atlikti vadinamąją „sausojo uosto“ 
funkciją, t. y. išimtinai aptarnauti jūrinį uostą, taip atlaisvinant jūrų 
uosto pajėgumus. 

Moderniųjų transporto tinklų sukūrimas, gera transportavimo pa-
slaugų kokybė – svarbiausios varomosios rinkos jėgos. Tai išryškina 
dar vieną svarbią naujosios kartos logistikos centrų steigimo ypaty-
bę – transporto infrastruktūros modernizavimo bei plėtros ir logisti-
kos centrų tinklo formavimo tarpusavio sąveiką. Lietuvai tai ypač 
aktualu, kadangi numatomos didžiulės investicijos (ir jau pradėta 
investuoti) į Lietuvos transporto infrastruktūrą (kad svarbiausios 
transporto magistralės efektyviai integruotųsi į transeuropinius tink-
lus) ekonomiškai gali pasiteisinti tik tuo atveju, jeigu labai pagausės 
krovinių ir keleivių. 

EK savo naujojoje 2011 m. Baltojoje transporto politikos knygo-
je tarp pagrindinių gairių numato optimizuoti intermodalinio (daugia-
rūšio) vežimo logistikos grandinių veiklą, taip pat plačiau naudoti 
savaime efektyviau išteklius naudojantį transportą tais atvejais, kai 
kitų technologinių inovacijų gali nepakakti (pvz., kai kroviniai veža-
mi dideliais atstumais). 
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2.9.3.�Saugaus�eismo�didinimo�politika�

Pastaraisiais metais visoje Europos Sąjungoje avaringumo ke-
liuose situacija turi akivaizdžią gerėjimo tendenciją: 2009 m. aukų 
keliuose skaičius sumažėjo 36 %, palyginti su 2001 m. Akivaizdu, 
kad 2001 m. Baltojoje knygoje suformuluotas ES tikslas per 10 metų 
dvigubai sumažinti žuvusiųjų keliuose skaičių davė apčiuopiamų re-
zultatų, nepaisant nuolat augančio automobilių skaičiaus ir eismo 
intensyvumo ES keliuose. Visa tai pasiekiama, kai pačiu aukščiausiu 
politiniu lygiu valstybių narių vyriausybės ir parlamentai prisiima 
aiškią politinę atsakomybę, suformuluojant ir įgyvendinant konkre-
čias eismo saugos gerinimo priemones. Jos yra taikomos trims svar-
biausiems eismo saugos sistemos elementams: eismo dalyviams 
(žmonėms), transporto priemonėms (automobiliams) ir infrastruktūrai 
(kelių tinklui) (2.2 pav.): 

 

 
2.2 pav. Pagrindiniai eismo saugos sistemos elementai  

ir poveikio jiems priemonės 
 
Žmogus, t. y. eismo dalyvis, įvardijamas kaip pagrindinis eismo 

įvykius lemiantis veiksnys, nes jis, deja, dažnai klysta, priimdamas 
sprendimus, dėl fizinių ir charakterio savybių (regos sutrikimai, išsi-
blaškymas, nuovargis, agresija, noras rizikuoti, potraukis alkoholiui ir 
kt.). Nors eismo saugos būklė daugiausia priklauso nuo eismo dalyvių 
elgesio, įvyksta nemažai eismo nelaimių, kurias lemia transporto 
priemonių techninė būklė, todėl jos kontrolė – pagrindinė šių eismo 
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įvykių prevencijos priemonė ir veiksnys, lemiantis ne tik tikimybę 
įvykti avarijai, bet ir turintis poveikį transporto priemonėje esančių 
eismo dalyvių saugumui eismo įvykio metu. Darniam eismo saugos 
sistemos funkcionavimui taip pat didelę svarbą turi infrastruktūra, 
t. y. kelias – jis lemia eismo dalyvių elgesį ir eismo įvykių pasekmių 
sunkumą. Patirtis rodo, kad tiesiant kelią, nors ir laikantis norminių 
dokumentų reikalavimų, jo saugumas nėra savaime užtikrinamas, to-
dėl svarbu periodiškai atlikti papildomą saugos auditą, jį jau eksploa-
tuojant. Taigi, užtikrinant saugų eismą, turi būti siekiama tinkamai 
veikti visus tris pagrindinius eismo saugos sistemos elementus: eismo 
dalyvį, transporto priemonę ir infrastruktūrą. Skandinavijos šalių ir kai 
kurių kitų ES valstybių transporto politika saugaus eismo srityje orien-
tuojama į „nulinės vizijos“ strategijos įgyvendinimą, t. y. visišką žūčių 
ir sužeidimų dėl eismo įvykių netoleravimą. Toks požiūris remiasi 
vairuotojo psichofiziologinio atsparumo didinimu, eismo įvykių pa-
sekmių švelninimu ir eismo dalyvių kontrolės bei sąmoningumo stip-
rinimu (2.3 pav.):  

 

 
2.3 pav. Pagrindiniai eismo saugos gerinimo lygiai 
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Ekspertų apskaičiuota, kad jei kiekvienas eismo dalyvis laikytųsi 
nustatytų eismo saugos taisyklių dėl greičio ribojimo, blaivumo vai-
ruojant, saugos diržų naudojimo, ES keliuose žuvusių per metus skai-
čius sumažėtų apie 12 tūkst. žmonių. Siekiant užtikrinti vairuotojų, 
pėsčiųjų ir kitų eismo dalyvių saugumą, labai svarbu formuoti jų at-
sargų ir atidų elgesį kelyje, taip pat kuo efektyviau rengti ne tik būsi-
mus vairuotojus, bet ir tobulinti jau parengtų vairuotojų įgūdžius 
(ekovairavimas). 

Didžiausia eismo dalyvių auditorija ir didžiausia eismo įvykių 
potencialių kaltininkų dalis efektyviausiai gali būti šviečiama pasitel-
kiant žiniasklaidos priemones. Didelę įtaką turi ir besimokančiųjų 
vairuoti asmenų saugaus eismo mokymas. Lietuvoje ir pasaulyje pas-
tebima naujų vairuotojų saugaus elgesio problema – jie dažnai sudaro 
didelę eismo įvykių kaltininkų dalį. Rengiamus vairuotojus svarbu ne 
tik išmokyti Kelių eismo taisyklių, bet ir atsargaus vairavimo. Nors 
saugaus eismo per palyginti trumpą laiko tarpą mokymas vairavimo 
mokyklose ir negali suformuoti asmenybės charakterio savybių, ta-
čiau turi įtakos vairuotojų, vos tik gavusių vairuotojo pažymėjimą, 
elgesiui. Švietimo kaip poveikio priemonė būtina ne tik eismo daly-
viams mokyti, bet ir eismo saugos specialistams rengti. Nuo to, kaip 
bus parengti įvairių sričių eismo saugos specialistai, priklauso švieti-
mo kokybė, eismo priežiūros efektyvumas, transporto priemonių ir 
kelių saugumas.  

Svarbų vaidmenį eismo saugos srityje vaidina eismo dalyvių el-
gesio kontrolė, nes nuolat jiems primena apie gresiančią atsakomybę 
už Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir atgraso nuo jų darymo. Ar 
taisyklių bus laikomasi, daugiausia lemia bausmės už pažeidimą neiš-
vengiamumas ir nuobaudos griežtumas. Ar taisyklių bus laikomasi, 
priklauso ir nuo to, ar eismo dalyviai joms pritaria ir supranta jų tiks-
lingumą, todėl labai svarbu, kad eismo dalyvių kontrolė būtų vykdo-
ma išvien su švietimu. 

Transporto priemonių inžinerinė įranga – tai eismo saugos sri-
tis, tiesiogiai susijusi su transporto priemonių saugumu ir daranti di-
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delę įtaką eismo dalyvių elgsenai. Eismo dalyvių traumų sunkumas, 
atsižvelgiant į transporto priemonių inžinerinę įrangą, labiausiai pri-
klauso nuo to, kiek ir kokių saugos inžinerinių sprendimų transporto 
priemonėje yra įgyvendinta (pvz., oro pagalvės) ir ar eismo dalyviai 
jais naudojosi (pvz., saugos diržai). Transporto priemonėse dažnai 
naudojama įranga, turinti įtakos eismo dalyvių elgsenai: įvairios įspė-
jimo, priminimo, blaivumo nustatymo ar kitokios inžinerinės siste-
mos. Visų pagrindinių eismo saugos sistemos elementų sąveika pri-
klauso ir nuo informacijos pasikeitimo realiuoju laiku. Didelę įtaką 
eismo saugai turi kelio ir automobilio, automobilio ir vairuotojo, kelio 
ir vairuotojo „bendravimas“. Pasitelkiant intelektines transporto sis-
temas (ITS), galima pasiekti, kad tarp šių elementų nuolat ir laiku 
vyktų keitimasis naudinga informacija, padėsiantis numatyti galimus 
pavojus, iš anksto prisitaikyti prie pakitusio eismo režimo. 

Saugi kelių infrastruktūra gali taip pat apsaugoti eismo dalyvius 
nuo sužeidimų ir formuoti jų tinkamą elgseną, pvz., dėl greičio maži-
nimo kalnelių važiavimo greitis yra mažesnis arba pėsčiųjų takas nu-
rodo, kad pėsčiasis turi eiti juo, o ne kelkraščiu. Geometriniai kelio 
rodikliai dažnai lemia važiavimo greitį ir kitus vairuotojo sprendimus. 
Galimų traumų sunkumas, atsižvelgiant į kelių infrastruktūrą, labai 
priklauso nuo to, kaip ir kur yra nutiestas kelias ir kokia kelio statinių 
konstrukcija (pvz., aukštas ir neatitvertas kelio pylimo šlaitas arba 
stori medžiai arti važiuojamosios dalies kelia didelį pavojų eismo 
dalyviams).  

Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais pro-
gramos strateginis tikslas – gerinant eismo saugos būklę pasiekti, 
kad pagal žuvusiųjų eismo dalyvių skaičių, tenkantį 1 mln. šalies gy-
ventojų, Lietuva atsidurtų tarp 10 geriausiais rezultatais pasižyminčių 
Europos Sąjungos valstybių. Programos tikslui pasiekti numatomi šie 
svarbiausi uždaviniai: 

1. Užtikrinant eismo dalyvių švietimą saugaus eismo srityje: 
1.1. rengti saugaus eismo specialistus ir saugaus eismo moky-

tojus;  
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1.2. mokyti vaikus švietimo įstaigose; 
1.3. šviesti visuomenę; 
1.4. gerinti vairuotojų rengimo kokybę. 

2. Užtikrinant eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę: 
2.1. vykdyti griežtą nedrausmingų eismo dalyvių kontrolę; 
2.2. detaliai vykdyti transporto priemonių techninės būklės 

kontrolę. 
3. Didinant kelių infrastruktūros saugumą: 

3.1. didinti kelių infrastruktūros saugumą pėstiesiems ir dvi-
ratininkams; 

3.2. didinti kelių infrastruktūros saugumą vairuotojams ir ke-
leiviams; 

3.3. valdyti važiavimo greitį; 
3.4. atlikti kelių infrastruktūros saugumo auditus. 

4. Gerinant gelbėjimo darbų kokybę, tobulinti gelbėjimo tarnybų 
darbą keliuose. 

5. Tobulinant duomenų apskaitą eismo saugumo srityje: 
5.1. modernizuoti eismo saugos duomenų surinkimo ir patei-

kimo procesą; 
5.2. diegti intelektines transporto sistemas (ITS). 

Kontroliniai�klausimai�

1. Kodėl Lietuvai svarbu turėti pagrindinius multimodalinius 
transporto elementus TEN-T tinkle? 

2. Kokie veiksniai lemia logistikos centrų steigimo sėkmę? 
3. Panagrinėkite tranzitinių ir logistinių paslaugų panašumus ir 

skirtumus. Kuriuo atveju kuriama didesnė pridėtinė vertė? 
4. Kas tai yra „nulinė vizija“? 
5. Kokios yra poveikio priemonės saugos eismo sistemos ele-

mentams? 
6. Kas lemia sėkmingą saugaus eismo užtikrinimo politiką? 
7. Kokiomis priemonėmis įgyvendinamas strateginis Lietuvos 

saugaus eismo politikos tikslas? 
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3 skyrius.�Europos�Sàjunga��

ir�jos�transporto�politika�

3.1.�Trumpa�Europos�Sàjungos�formavimosi�apþvalga�

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, kai Vokietijos ir kitų 
Europos valstybių ekonomikos buvo suniokotos, atsirado palanki 
situacija įgyvendinti vieningos Europos idėją, siekiant veiksmingos 
ekonominės ir politinės atsvaros Rytų blokui. 

Pirmajame vieningos Europos kūrimosi etape svarbiausias po-
stūmis Europos valstybių integracijai buvo JAV ekonominės paramos 
Vakarų Europai planas (Maršalo planas). Maršalo planui įgyvendinti 
1948 m. Paryžiuje buvo įkurta Europos ekonominio bendradarbiavi-
mo organizacija (OEEC – angl. Organisation for European Economic 
Cooperation). Organizacijos uždaviniai buvo paskirstyti gaunamą iš 
JAV pagalbą ir liberalizuoti prekybą Europoje. Ši organizacija išplėtė 
savo veiklos sferą, kai į ją įstojo JAV ir Kanada, ir pakeitė pavadini-
mą į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (OECD – 
Organisation for Economic Cooperation and Development). Išsiplė-
tusios šios organizacijos funkcijos jau apėmė platesnį šalių narių ben-
dradarbiavimą, bendromis pastangomis siekiant ekonominio augimo, 
finansinio stabilumo, pasaulinės prekybos plėtros.  

Europos integracijos proceso pradžia reikėtų laikyti 1950 m. ge-
gužės 9 d., Prancūzijai specialiai pasiūlius sukurti „pirmąjį realų Eu-
ropos federacijos pagrindą“. Tačiau oficialiai Europos Bendrijos 
veiklos pradžia laikytina 1951 m., kada įsikūrė Europos anglies ir 
plieno bendrija. Nuo pat pradžių į šios bendrijos veiklą kartu su Pran-
cūzija įsitraukė Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai ir Vokie-
tija. 

Kiekvieną ES raidos etapą vainikuodavo tarp šalių pasirašytos 
sutartys, kurios tapdavo tolesnio demokratinio teisinio bendradarbia-
vimo pagrindu. 
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Paryžiaus sutartimi, kuri pasirašyta 1951 m., kaip jau minėta, 
buvo įsteigta Europos anglies ir plieno bendrija. Ekonominiu požiūriu 
buvo sukurta laisvos prekybos erdvė ir bendroji rinka anglies kasybai, 
metalurgijos pramonės šakoms. Kartu buvo panaikinti muitų tarifai 
beveik visoms šių ūkio šakų produkcijos rūšims.  

Romos sutartimi, kuri buvo pasirašyta 1957 m., buvo įkurtos 
Europos ekonominė bendrija (EEB angl. EEC – European Economic 
Community) ir Europos atominės energetikos bendrija (EURATOM). 
Ši sutartis apėmė svarbiausias ekonominės politikos nuostatas, suvie-
nodinant muitų ir konkurencijos taisykles, liberalizuojant žmonių ir 
kapitalo judėjimą, formuojant bendrąją politiką įvairiose veiklos sri-
tyse – žemės ūkyje, socialinėje sferoje, transporte. 

Taigi ES bendrosios rinkos kūrimas prasidėjo pasirašius Romos 
sutartį ir įkūrus EEB. Esminis Bendrijos uždavinys buvo skatinti 
harmoningą valstybių narių ekonominį vystymąsi bendrosios rinkos 
rėmuose ir kartu suartinti valstybių narių ekonomines politikas. Kad 
siekiai būtų įgyvendinti, valstybės narės įsipareigojo harmonizuoti 
ekonomiką, atverti sienas žmonių, prekių ir paslaugų judėjimui. Pa-
grindinės priežastys, lėmusios bendrosios rinkos kūrimo eigą, buvo 
šios: 

Išorinės – konkurencijos didėjimas pasaulinėse rinkose. 
Vidinės – ekonominis efektas įvairiose srityse, siekiant: 
− gamybos išlaidų mažinimo; 
− konkurencijos Bendrijos vidaus rinkoje skatinimo; 
− vartotojų perkamosios galios augimo; 
− prekių ir paslaugų kainų mažėjimo. 
Bendroji rinka (angl. common market) – tai valstybių ekonomi-

nė integracija, kuri apima keturias pagrindines laisves: 
− laisvą asmenų judėjimą; 
− laisvą prekių judėjimą; 
− laisvą paslaugų judėjimą; 
− laisvą kapitalo judėjimą. 
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Ekonominę integraciją daugiausia lėmė atskirų valstybių narių 
rinkų integracija, garantuojant sandorių laisvę ir rinkos dėsnių veiki-
mą. Siekiant, kad būtų įgyvendinti užsibrėžti tikslai, rinkų integracija 
tarp visų valstybių narių teisinių sistemų turi būti juridiškai harmoni-
zuota. Bendrojoje rinkoje pirmenybė teikiama veiklos sritims, kurios 
skatina gamybos ir prekybos plėtrą, suteikiama teisė įsigyti ir naudoti 
žemę bei kitą turtą kitos valstybės teritorijoje. Skatinama konkurenci-
ja, kurią reguliuoja reikiamos taisyklės, ir ypač kreipiamas dėmesys į 
tai, kad ūkio subjektams, sudarant teisėtas strategines sąjungas su 
kitais ūkio subjektais ir tuo užimant tam tikrą rinkos dalį, nebūtų ga-
limybių užimti šioje rinkoje dominuojančios padėties. Kartu turi būti 
aptarta ir ribojama konkrečių valstybių, dalyvaujančių kuriant bendrą-
ją rinką, veikla, teikiant valstybės paramą savo nacionalinės ekono-
mikos subjektams, nes tai gali iškreipti konkurenciją. Bendrasis išori-
nis prekių, paslaugų ir gamybos veiksnių reguliavimas reiškė, kad 
panaikinama diskriminacija tarp Bendrijos viduje esančių rinkos vei-
kėjų ir nustatomas bendrasis režimas trečiųjų (ne Bendrijos) šalių 
atžvilgiu. 

Priėmus bendrąsias vidaus rinkos valdymo ir funkcionavimo tai-
sykles, reikėjo pašalinti egzistuojančias fizines-technines ir mokesčių 
kliūtis (pvz., skirtingas prekių kontrolės taisykles sienų kontrolės 
punktuose, įvairius nacionalinius standartus ir technines normas, skir-
tingus muitų mokesčius, akcizus, rinkliavas).  

1973 m. į Europos Sąjungą įstojo Airija, Danija (įskaitant Gren-
landiją, bet be Farerų salų) ir Didžioji Britanija, 1981 m. – Graikija, 
1986 m. ES narėmis tapo Ispanija ir Portugalija.  

Suvestinis Europos aktas (sutartis) buvo pasirašytas 1987 m., 
kuriame akcentuota ES bendrosios transporto politikos formavimo 
svarba, atsižvelgiant poreikį šalinti vidines bendrijos sienas, t. y. atsi-
sakyti prekių kontrolės, suteikti galimybę vienos šalies vežėjams dirb-
ti kitos šalies rinkoje, t. y. liberalizuoti transporto veiklą.  

ES plėtra į Rytus pradėta 1990 m., kai po Vokietijos susivieniji-
mo į Europos Sąjungą buvo įjungta buvusioji Rytų Vokietija.  
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Mastrichto sutartis buvo pasirašyta 1992 m. Jos turinyje iškelti 
šie svarbiausieji tikslai: 

1) skatinti tolygią ir nuolatinę ekonominę bei socialinę pažangą, 
ypač kuriant erdvę be vidaus sienų, stiprinant ekonominę ir 
socialinę sanglaudą, kuriant ekonominę bei pinigų sistemas; 

2) įtvirtinti Europos Sąjungos identitetą tarptautinėje arenoje; 
3) stiprinti valstybių narių piliečių teisių ir interesų apsaugą, 

įvedant sąjungos pilietybę; 
4) išlaikyti teisinės sistemos visumą. 
1995 m. ES narėmis tapo Austrija, Suomija ir Švedija. 
Amsterdamo sutartis, pasirašyta 1997 m., pakeitė ir patobulino 

ES sutartį, tačiau tikslai bei prioritetai išliko tie patys. Amsterdamo 
sutartimi buvo numatytos pagrindinės reformos prieglobsčio, vizų, 
imigracijos ir išorinių sienų kontrolės klausimais. Į Amsterdamo su-
tartį buvo įtrauktas darnus vystymas, kaip vienas iš esminių Europos 
Sąjungos tikslų. Transporto srityje tai reiškė, kad būtina išplėtoti vie-
tinio ir regioninio transporto sistemą, nustatant bendruosius principus, 
skatinančius darnų mobilumą, ir suteikiant tinkamas veiklos galimy-
bes suinteresuotiems asmenims – transporto paslaugų operatoriams ir 
vartotojų grupėms. 

Nicos sutartis buvo pasirašyta 2003 m., kuria papildytas ES ins-
titucijų vaidmuo ir jų funkcijos. Jau po metų, t. y. 2004 m., ES narė-
mis tapo didžioji dalis buvusio socialistinio bloko šalių: Lietuva, Lat-
vija, Estija, Vengrija, Lenkija, Slovakija, Slovėnija, Čekija, taip pat 
Malta ir Kipras. 2007 m. Į ES įstojo Rumunija ir Bulgarija.  

Lisabonos sutartis Europos Sąjungos Vadovų Taryboje buvo 
priimta 2007 m. Sutartis sudarė galimybes ES tapti veiksmingesne ir 
demokratiškesne. Po ratifikavimo procedūros sutartis visiškai įsiga-
liojo ir pagal jos sąlygas nuo 2009 m. gruodžio 1 d. ES buvo įsteigtos 
Prezidento ir užsienio reikalų ministro pareigybės.  

ES valstybės narės – tai valstybės, pasirašiusios Europos Bendri-
jos steigimo ir Europos Sąjungos sutartis. Valstybės, kurios nebuvo 
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tarp šalių steigėjų, pasirašė tik stojimo į ES sutartis ir prisijungė prie 
ankstesnių sutarčių. Europos Sąjunga – tai suverenių valstybių asocia-
cija, siekianti glaudesnių ekonominių, politinių ryšių integracijos, var-
dan savo piliečių gerovės, stabilumo ir taikos Europoje bei pasaulyje. 
Europos Sąjungą 2011 m. sudarė 27 valstybės narės: Airija, Austrija, 
Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, 
Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, 
Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija. Europos Sąjunga apima daugiau 
kaip 4 mln. km2 teritoriją, kurioje gyvena beveik 500 mln. gyventojų.  

Europos Sąjungos tikslai neapsiriboja vien tik subalansuotos 
ekonominės ir socialinės pažangos skatinimu, sukuriant teritoriją be 
vidinių sienų, stiprinant sanglaudą tarp šalių narių ir įsteigiant eko-
nominę ir valiutų sistemą su bendra valiuta. Sąjungos tikslai apima ir 
jos interesų gynimą tarptautinėje arenoje, įgyvendinant bendrąją už-
sienio ir saugumo politiką, įskaitant bendrosios gynybos politikos 
plėtotę. Vienas iš prioritetinių tikslų ir toliau lieka stiprinti Europos 
Sąjungos piliečių teisių ir interesų apsaugą. Visos valstybės narės turi 
glaudžiai bendradarbiauti teisėsaugos ir vidaus reikalų srityje, laikytis 
ES teisės sistemos ir vadovautis jos papildymais. 
Kontroliniai�klausimai�

1. Kokiais bendraisiais principais remiasi ES bendrosios rinkos 
raida? 

2. Apibūdinkite svarbiausius ES formavimosi etapus. 

3.2.�Pagrindiniai�ES�teisës�aktai�

Kalbant apie ES teisės sistemą, dažnai susiduriama su sąvokomis 
„pirminė teisė“ ir „antrinė teisė“.  

Pirminė teisė – tai EB steigimo sutartys, kurias pakeitė ir papildė 
stojimo sutartys. Pirminės ES teisės aktai – sutartys, jų priedai, proto-
kolai ir jų pakeitimai. 
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Antrinė teisė – tai ES institucijų priimami teisės aktai, siekiantys 
įgyvendinti sutartis.  

ES teisminė teisė – tai Europos Teisingumo Teismo (ETT) 
sprendimai (ES teisės išaiškinimai). 

ES teisės aktus sudaro (antrinė teisė):  
Reglamentai (Reguliation) nuo jų įsigaliojimo dienos yra priva-

lomi ir tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse ir turi tokią pačią 
galią kaip ir šalies nacionaliniai įstatymai. 

Reglamentas įsigalioja visose ES valstybėse vienu metu visiems 
fiziniams ir juridiniams asmenims nuo jo paskelbimo „Europos Ben-
drijų oficialiajame leidinyje“ ar reglamente nurodytos datos. Kad jis 
įsigaliotų, nereikalingi papildomi nacionalinės teisės aktai. 

Direktyvos (Directive) tikslai yra privalomi valstybėms narėms, 
tačiau jų įgyvendinimo formas ir būdus vyriausybės gali pasirinkti 
pačios. Direktyvos daugiausia naudojamos derinti, koordinuoti tiems 
nacionaliniams įstatymams, kurių įvairovė ar netolygumai trukdo 
veikti bendrajai rinkai. Jos dažnai nustato konkrečių priemonių įgy-
vendinimo terminus. Direktyva, skirtingai nuo reglamento, neturi 
tiesioginio visuotinio įgaliojimo, ji galioja vienai, kelioms ar visoms 
valstybėms narėms, bet ne asmenims. Šalys narės pačios gali pasi-
rinkti tinkamiausią būdą joms įgyvendinti. 

Sprendimai (Decision) visais atžvilgiais yra privalomi tik adre-
satui, kuriuo gali būti valstybė narė (ar kelios jų), taip pat fiziniai ir 
juridiniai asmenys. Sprendimai skiriasi nuo reglamentų tuo, kad yra 
skirti konkrečiam adresatui, tuo tarpu reglamentas taikomas visuoti-
nai. Didelė tokių adresatų įvairovė suteikia sprendimams reglamento 
ar direktyvų galią. 

Rekomendacijos ir nuomonės (Recommendation and opinion) 
nėra privalomojo pobūdžio. Jomis valstybėms narėms nurodomi siek-
tini tikslai ar ES institucijų nuomonė tam tikru klausimu. 

Rezoliucijos (Resolution) naudojamos, kai ES Ministrų Tarybos 
nariai nori iškelti tam tikrus politinius tikslus. Rezoliucijos nėra tei-
siškai privalomos, tačiau jos įpareigoja Europos Komisiją parengti 
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atitinkamus teisės aktų projektus tam tikroje srityje. Rezoliucijomis 
valstybių narių įgyvendinančios institucijos yra įpareigojamos įgy-
vendinti ES politines nuostatas. 

Žalioji knyga (Green Paper). Paskelbdama Žaliąją knygą, Euro-
pos Komisija siekia visoje Europos Sąjungoje inicijuoti diskusijas, 
debatus ir daugiašales konsultacijas konkrečiu klausimu (pvz., miestų 
transporto politika, socialinė politika, viešosios paslaugos ir kt.). Jei-
gu debatai ir svarstymai padeda nustatyti galimus problemų sprendi-
mo būdus, tuomet jais remdamasi Komisija gali parengti Baltąją kny-
gą, kurioje diskusijų išvados jau pateikiamos kaip bendrijos praktiniai 
veiksmai ar net teisės aktų projektų pasiūlymai. 

Baltoji knyga (White Paper) yra dokumentas, kuriame suformu-
luoti praktinių veiksmų ar net teisės aktų projektų pasiūlymai. Dažnai 
(tačiau ne visada) Baltosios knygos rengiamos remiantis mintimis, 
kilusiomis diskusijose dėl Žaliųjų knygų. Jeigu Baltoji knyga susilau-
kia Ministrų Tarybos pritarimo, ji gali tapti ES veiksmų programa 
tam tikroje srityje. Remdamasi Baltąja knyga, Komisija gali parengti 
teisės aktų pasiūlymus – reglamentus, direktyvas, programas ir kt. 

Baltosios knygos pagrindu buvo parengta gana daug ES institu-
cijų darbotvarkių ir priimta gana reikšmingų teisės aktų transporto 
politikos klausimais. Baltosios ir Žaliosios knygos tvirtinamos komu-
nikatais.  
Kontroliniai�klausimai�

1. Kas tai yra pirminė ir antrinė teisė? 
2. Koks esminis skirtumas tarp Baltosios ir Žaliosios knygų? 

Kokiu teisės aktu jos tvirtinamos? 
3. Kuo skiriasi reglamentai ir direktyvos? 
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3.3.�Europos�Sàjungos�institucijos�

Europos Sąjungos veiksmai grindžiami įstatymų viršenybės ir 
demokratijos principais. ES institucijos nepriklausomos nuo valstybių 
narių valdžios. Jos atspindi valstybėse narėse esančias institucijas – 
renkamą parlamentą, vykdomąją ir teisinę valdžią. Svarbiausios Eu-
ropos Sąjungos institucijų funkcijos: 

− įstatymų leidžiamoji; 
− vykdomoji; 
− patariamoji; 
− teisinė. 
Europos Sąjungos institucinės sandaros savitumai: 
− mišriosios funkcijos – svarbiausios institucijos vykdo įvairias 
funkcijas; 

− policentrinė struktūra – institucijų būstinės yra ne viename 
centre; 

− padalytas pavaldumas – ES Taryba atstovauja visų valstybių 
interesams; 

− teisingumo teismas – privalo nešališkai vertinti visus valstybių 
narių ir ES institucijų ginčus; 

− galių atskyrimas – šis principas nustato, kad įstatymų leidžia-
moji, vykdomoji ir teisminė valdžios, įgyvendindamos savo 
galias, turi būti visiškai nepriklausomos viena nuo kitos.  

Europos Sąjungos institucijose dirba beveik 30 tūkst. žmonių.  
ES institucijų pareiga yra rūpintis, kad ES valstybės narės laiky-

tųsi acquis communauture (ES teisės sistema) ir jos pildymu.  
Tai lemia: 
ES teisės dominavimas virš nacionalinės teisės. ES valstybės 

narės paklūsta ES privalomoms sutartims ir teisės aktams. 
Institucinės sąrangos unikalumas. Unikalumą lemia tai, kad ES 

valstybės narės perleidžia dalį savo suvereniteto nepriklausomoms 
institucijomis, kurios atstovauja ne kurios nors valstybės interesams, 
o bendriems visos ES nacionaliniams interesams. 
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Subsidiarumo principas. Visi sprendimai Europos Sąjungoje 
priimami laikantis principo, teigiančio, kad sprendimai turi būti prii-
mami tuo lygmeniu, kuriame jie yra efektyviausi. Jeigu sprendimą 
gali priimti žemesni valdžios lygmenys, vadinasi, nėra reikalo jį pati-
kėti aukštesniam lygmeniui. 

Europos Sąjungą sudaro šios pagrindinės institucijos: 
− Europos Vadovų taryba (angl. European Council). 
− Europos Parlamentas (angl. European Parliament). 
− Europos Sąjungos Taryba (angl. Council of the European 
Union). 

− Europos Komisija (angl. European Commission). 
− Teisingumo Teismas (angl. Court of the European Communi-
ties). 

− Europos Audito Rūmai (angl. European Court of Auditors). 
Svarbiausi finansiniai organai: 
− Europos centrinis bankas (angl. European Central Bank). 
− Europos investicijų bankas (angl. European Investment Bank). 
Patariamosios institucijos: 
− Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (angl. Eu-
ropean Economic and Social Committee). 

− Regionų komitetas (angl. Committee of Regions). 
ES institucinės sąrangos schema parodyta 3.1 pav. 
Europos Komisija yra politiškai nepriklausoma institucija, atsto-

vaujanti ir palaikanti ES, kaip visumos, interesus, turinti plačius įgalio-
jimus teisės aktų leidyboje ir vykdomosios valdžios srityse bei atsakin-
ga už Europos Parlamento ir Tarybos sprendimų įgyvendinimą. 

Europos Komisija išreiškia ir gina bendruosius ES interesus. 
Komisijos pirmininką ir jos narius (komisarus) bendru sutarimu skiria 
ES valstybių narių vyriausybės, Europos Parlamentui pritarus jų kan-
didatūroms. 
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3.1 pav. Europos Sąjungos institucijos 

 
Komisijos administracinį aparatą sudaro 36 generaliniai direkto-

ratai ir tarnybos, suskirstytos pagal veiklos sritis. Generaliniams di-
rektoratams vadovauja generaliniai direktoriai, kurie tiesiogiai atsa-
kingi generalinį direktoratą kuruojančiam komisarui. 

Transporto ir mobilumo generalinis direktoratas (DG MOVE) – 
tai savotiška transporto ministerija. Komisijos ir jos narių kadencijos 
laikas 5 metai, tačiau kadencijų skaičius neribojimas. 

Komisija yra politiškai atsakinga Europos Parlamentui ir yra ES 
vykdomosios valdžios institucija, atliekanti keturias pagrindines funk-
cijas: 

1. Išimtinė teisės aktų iniciatyvos teisė. Komisija parengia ir 
oficialiai pateikia siūlymus ES Tarybai ir Parlamentui leisti 
teisės aktus, be to, nustatytose srityse savarankiškai gali priimti 
nemažai administracinių sprendimų, ypač dėl vidaus rinkos. 

2. ES politikos ir biudžeto administravimas ir įgyvendinimas. 
Komisija yra ES vykdomosios valdžios institucija visoms ES 
veiklos sritims, tačiau itin svarbus jos vaidmuo konkurencijos, 
žemės ūkio (reglamentų rengimas) ar technologinių tyrimų ir 
plėtros srityse. Komisija kasmet rengia preliminarų biudžeto 
projektą, kurį tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, yra  
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atsakinga už patvirtinto ES biudžeto valdymą, kuris atlieka-
mas prižiūrint Audito Rūmams. 

3. ES teisės taikymo kontrolė. Komisija kartu su Teisingumo 
Teismu kontroliuoja ir prižiūri, ar teisingai taikoma ES teisė. 
Komisija gali imtis teisinių priemonių prieš valstybes nares, 
pažeidžiančias ES teisę, bei perduoti bylą Teisingumo Teis-
mui. Ji stebi, kaip bendrovės laikosi konkurencijos taisyklių, 
gali vetuoti nacionalinių vyriausybių skiriamas subsidijas 
pramonės atstovams, skirti pinigines baudas viešajam ir pri-
vačiajam sektoriui. 

4. ES atstovavimas tarptautiniu lygmeniu. Komisija tarptauti-
niu mastu atstovauja ES, ypač jei deramasi dėl tarptautinių su-
tarčių, kurios dažniausiai reglamentuoja prekybos ir bendra-
darbiavimo sritis, administruoja ES delegacijas valstybėse 
narėse ir kitose šalyse. 

Komisijos priimami dokumentai priklauso antrinei ES teisei, to-
dėl turi įstatymų galią ir valstybėms narėms yra privalomi (reglamen-
tai, direktyvos ir sprendimai). Kiti dokumentai – rekomendacijos ir 
nuomonės, kreipimaisi ir siūlymai, įvairūs pranešimai – nėra priva-
lomi, daugiausia būna rekomendacinio pobūdžio ir dažniausiai nau-
dojami kaip tarpinės grandies dokumentai, rengiant ES teisės aktus. 
Taip pat rengiami darbiniai dokumentai – Baltosios ir Žaliosios kny-
gos. Komisija veikia kaip kolegiali institucija. Visi sprendimai prii-
mami balsų dauguma. 

Atsakomybė už ES politikos formavimą ir sprendimų priėmimą 
tenka vadinamajam „institucijų trikampiui“ (3.2 pav): 

− Europos Parlamentui; 
− Europos Sąjungos Tarybai; 
− Europos Komisijai. 
DG MOVE direktoratas buvo sukurtas 2010 m. vasario 17 d., 

t. y. DG TREN, gyvavęs nuo 2000 m. sausio mėn., buvo išskaidytas į 
DG MOVE ir DG ENER.  
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3.2 pav. ES „institucijų trikampis“ 

 
Be bendrosios transporto politikos vykdymo funkcijų, DG 

MOVE taip pat yra atsakingas už transeuropinių transporto tinklų 
finansavimo programas. 

DG MOVE misija – užtikrinti darnų judumą bendroje Europos 
transporto erdvėje, integruojant piliečių poreikius, aplinkosauginę 
politiką ir konkurencingumą.  

Pagrindiniai DG MOVE tikslai: 
− Sudaryti sąlygas Europos vidaus rinkos kūrimui užbaigti, už-
tikrinant visų transporto rūšių integravimą į vieningą konku-
rencingą transporto sistemą, gebančią teikti geresnės kokybės 
ir aukšto saugos bei saugumo lygio paslaugas piliečiams ir 
įmonėms už prieinamą kainą, taip pat gebančią pagerinti ke-
leivių teises. 

− Skatinti inovacijų plėtrą (angl. agenda for innovation): skatinti 
naujos kartos darniųjų transporto technologijų gamybą ir plėt-
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rą, ypač integruotojo eismo valdymo sistemų ir ekologiškų 
transporto priemonių srityse. 

− Plėtoti ES transeuropinio transporto tinklo infrastruktūrą, kuri 
tarnautų multimodalinei transporto sistemai įgyvendinti ir ge-
bėtų užtikrinti greitas, prieinamas ir patikimas transporto pa-
slaugas tiek Europos transkontinentinių transporto srautų, tiek 
ir miesto sistemų kontekste. 

Nustatyti ES lygmens mobilumo ir transporto plėtros gaires, ginti 
ES politinius pramoninius interesus pasaulinėje arenoje, tarptautinėse 
organizacijose bei bendradarbiaujant su strateginiais partneriais. Tam 
tikslui siekiama artimo dialogo su piliečiais ir interesų grupėmis. 

DG MOVE įgyvendina minėtuosius tikslus šiais būdais: 
− vystoma strateginė politika transporto sektoriuje; 
− vykdoma ES teisės įgyvendinimo stebėsena ir teikiami nauji 
siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo; 

− skatinami savanoriški susitarimai ir keitimasis gerąja praktika; 
− kofinansuojama (bendrafinansuojama) transeuropinio trans-
porto tinklo infrastruktūra; 

− teikiama įvairaus pobūdžio parama: finansinė (Marco Polo, In-
terreg, TEN-T fondas), parama tyrimams vykdyti (pavyzdžiui, 
intelektinėms transporto sistemoms), tarptautinės transporto 
politikos skatinimas (projektai su kaimyninėmis šalimis), in-
formacijos sklaida visuomenei ir interesų grupėms. 

DG MOVE pavaldžios keleta agentūrų ir įstaigų, kurių ekspertai 
padeda siekti anksčiau išvardytų tikslų, tai: Europos aviacijos saugos 
agentūra (EASA), Europos jūrų saugos agentūra (EMSA), Europos 
geležinkelio agentūra (ERA), Transeuropinio transporto tinklo vyk-
domoji agentūra (TEN-T EA), Europos konkurencingumo ir inovaci-
jų agentūra (EACI) bei SESAR agentūra (bendrojo Europos dangaus 
aviacijos eismo valdymo tyrimų agentūra). 

Nuo 2010 m. DG MOVE dirba 400 darbuotojų, valdomas kas-
metinis 1,5 mlrd. EUR biudžetas.  
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Politiniu lygmeniu DG MOVE generaliniam direktoratui vado-
vauja komisaras, kuris tradiciškai tampa ir Europos Komisijos vice-
prezidentu. Tai rodo, kad transportas – prioritetinė ES veiklos sritis. 

DG MOVE administracijai vadovauja generalinis direktorius.  
Generalinį direktoratą sudaro 5 direktoratai: 
− A direktoratas: bendrosios politikos; 
− B direktoratas: transeuropinio transporto tinklo ir pažangaus 
transporto; 

− C direktoratas: jūrų transporto;  
− D direktoratas: sausumos transporto; 
− E direktoratas: oro transporto. 

Kontroliniai�klausimai�

1. Paaiškinkite, kaip ES veikia institucinės sąrangos principas. 
2. Kuo skiriasi Europos Parlamento, Europos Komisijos ir Euro-

pos Tarybos funkcijos?  
3. Kokie yra DG MOVE tikslai? 

3.4.�ES�bendroji�transporto�politika�

Transportas laikomas strategine ES ekonomikos šaka, nuo kurios 
priklauso valstybės gerovė ir saugumas. Dėl to daugelyje valstybių 
narių transporto sektorius buvo valstybės monopolija, nepaklūstanti 
rinkos taisyklėms. Transporto politika plėtojosi kaip bendrosios rin-
kos kūrimosi dalis.  

Komercinės transporto paslaugos sudaro maždaug 4 % Bendrijos 
bendrojo vidaus produkto. ES transporto sektoriuje dirba apie 6 mln. 
žmonių – daugiau nei 4 % visų dirbančiųjų žmonių (2010 m. duome-
nimis). Be to, daugiau nei 2 mln. žmonių dirba transporto įrenginių 
pramonėje ir dar 6 mln. – su transportu susijusiose pramonės šakose.  

Krovininio transporto paklausa per pastaruosius dešimtmečius 
nuolatos augo maždaug po 2 % kasmet. Dideli krovininio transporto 
augimo tempai išliko ir įkopus į XXI a. Tai lemia padidėję gamybos 
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ir eksporto tempai. Keleivinis transportas taip pat sparčiai auga, nes 
yra susietas su žmonių mobilumo užtikrinimu. Vakarų Europos vals-
tybėse atsvarą kelių keleiviniam transportui sudaro gerai išplėtotas 
geležinkelio transportas, tačiau iki šiol vyrauja kelių transportas. Di-
dėjant keleivių judumui, susisiekimo atstumams, vis didesnę paklausą 
įgavo oro transportas, kuris į keleivių vežimo rinką įnešė ir savų pro-
blemų. Tai visų pirma perpildyti oro uostai ir prie jų esanti oro erdvė. 
Triukšmas ir tarša lydi šį transportą nuo jo veiklos pradžios. Pastaruo-
ju metu iškilo gana reikšminga saugumo užtikrinimo problema. Jūrų 
transportas, kaip ir vidaus vandenų, didelės įtakos, vežant keleivius, 
neturi, tačiau užima savo vietą krovinių vežimo srityje. 

Bendrosios politikos sritys – tai suderintos veikimo kryptys, ku-
rių nutaria laikytis Bendrija tam tikruose sektoriuose, kad pasiektų 
bendrai iškeltų tikslų. Šios politikos sritys apima transporto politiką, 
regioninę ir sanglaudos politiką, socialinę ir užimtumo politiką, ap-
linkos apsaugos politiką, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
politiką bei kitų sektorių politikas. 

Bendroji transporto politika (angl. common transport policy) – 
viena iš Europos Bendrijos bendrųjų politikos sričių, numatytų Europos 
Ekonominės Bendrijos steigimo (Romos) sutartyje, kurios pagrindinis 
tikslas – atverti konkurencijai uždaras nacionalines transporto rinkas.  

ES bendroji transporto politika nuo pat pradžių buvo žmonių bei 
prekių judėjimo Europos vidaus rinkoje ir tarp ES bei trečiųjų šalių 
užtikrinimo politika. Ji apėmė klausimus, susijusius su techninių ir 
organizacinių transporto sistemų efektyvumo didinimu, siekiant pa-
lengvinti žmonių važiavimą ir krovinių vežimą tarp regionų bei šalių, 
aplinką tausojančio transporto plėtrą. 

Tam reikėjo parengti teisinį pagrindą, pasirūpinti finansine pa-
rama, nacionalinių politikų ir priemonių koordinavimu, mokslo tyri-
mais ir technologinės pažangos skatinimu transporto srityje. Atsirado 
poreikis turėti sutartis su trečiosiomis šalimis. Tačiau tuometinė Eu-
ropos Bendrija dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių nevykdė Ro-
mos sutartyje numatytos bendrosios transporto politikos. 
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Kokios buvo svarbiausios to priežastys? Praėjus kuriam laikui ir 
atlikus įvairių transporto politikos formavimo etapų analizę, dabar jau 
galima jas išdėstyti: 

− įvairiose Europos valstybėse egzistavo didelis skirtumas tarp 
pramonės struktūros ir transporto rūšių; 

− valstybėse buvo skirtingos mokesčių sistemos; 
− stiprios bendrų interesų žmonių grupės buvo linkusios išlaikyti 
nusistovėjusią ir jiems žinomą bei priimtiną būklę; 

− valstybės politiką formuojančios ir atstovaujančios institucijos 
nenorėjo susidurti su naujais išbandymais ir naudotis naujomis 
galimybėmis; 

− valstybėse egzistavo skirtingos administracinės ir korporacinės 
taisyklės.  

Esant tokiai situacijai, Europos Bendrijos Ministrų taryba nesu-
gebėjo įgyvendinti Komisijos siūlymų. Tik 1985 m. Teisingumo 
Teismui priėmus nutartį, jog Taryba nesiėmė veiksmų, šalys narės 
turėjo pripažinti, kad Bendrija gali leisti teisės aktus. 

Apžvelgę bendrąją Europos Sąjungos transporto politikos padėtį ir 
jos problemas, su kuriomis buvo susiduriama, toliau detaliau panagri-
nėsime transporto politikos formavimosi eigą konkrečiais jos periodais. 

Pirmasis periodas apima 1958–1972 m., t. y. laikotarpį nuo Ro-
mos sutarties iki pirmojo plėtros etapo. Šiuo laikotarpiu sausumos 
transportas buvo vyraujantis tuometinės Bendrijos vidaus prekyboje. 
Todėl visa bendrijos transporto politika ir teisės aktai buvo sukoncent-
ruoti į šį transportą, o transporto politikos tikslas buvo skatinti vidinę 
konkurenciją. Romos sutartimi priimta nuostata pašalinti prekybai tarp 
valstybių trukdančius vidinius barjerus, sukurti sąlygas laisvam prekių, 
paslaugų ir kapitalo judėjimui. Tai, žinoma, turėjo labai svarbią reikš-
mę tolesnei tarptautinei transporto plėtrai. Romos sutarties 70 straipsnis 
numatė, kad būtina suformuluoti ir parengti bendrąją transporto politi-
ką. Tokia politika patekimo į rinką, socialiniais, saugos ir aplinkosau-
gos aspektais apima visas transporto šakas, taip pat horizontaliuosius 
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transporto klausimus, taikomus transporto infrastruktūros plėtrai tran-
seuropiniuose tinkluose, transporto išoriniams ryšiams, mišriesiems 
vežimams bei kitoms sritims. Bendrosios transporto politikos nuostatos 
suteikia galimybę tarpusavyje sujungti valstybių rinkas, užtikrinti sau-
gesnį, ekonomiškesnį, kokybiškesnį transportą, kartu skatinant pramo-
nės konkurencingumą, gyvenimo kokybės didėjimą, efektyvesnį Euro-
pos teritorinį planavimą, sujungti Rytų Europą su Vakarų Europa, 
skatinant asocijuotųjų šalių pasirengimą įstoti į ES. Akivaizdu, kad 
Romos sutartis svarbų dėmesį skyrė transporto sektoriui, nes ekonomi-
nė integracija turėjo vesti prie prekybos augimo ir transporto srautų 
padidėjimo. Europos Ekonominės Bendrijos steigimo sutartyje trans-
porto sektorius apibūdinamas kaip vienas iš pagrindinių ekonominės 
integracijos variklių. Kita vertus, transporto kainos gali tapti vienu iš 
prekybos barjerų, atsižvelgiant į tai, kad jos turi didelę tiesioginę įtaką 
bendrai produktų ir paslaugų kainai. 

Antrasis periodas apima 1973–1985/86 m. 1973 m. Komisija 
pasiūlė liberalizuoti krovininį kelių ir vidaus vandens transportą. 
1981 m. Taryba pritarė prioritetų programai, kuri tapo tolesnės ben-
drosios transporto politikos plėtros pagrindu. Priimtoje programoje 
buvo pripažinti šie transporto sektoriaus vystymo prioritetai: 

− geležinkelio plėtra; 
− konkurencijos taisyklių harmonizavimas; 
− transporto infrastruktūros plėtra;  
− kelių transporto plėtra; 
− muitų procedūrų supaprastinimas; 
− transporto paslaugų efektyvumo ir saugumo didinimas; 
− geresnių socialinių sąlygų kūrimas;  
− tranzito klausimų su trečiosiomis šalimis sprendimas. 
Trečiasis periodas apima 1985/86–1992 m. Šiuo laikotarpiu  

buvo intensyviai kuriama Bendrijos transporto teisinė bazė. ES insti-
tucijos ir valstybės narės dėjo ypač daug pastangų formuluodamos ir 
priimdamos šimtus direktyvų, kurios buvo būtinos siekiant panaikinti 
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techninius, reguliavimo, teisinius ir kultūrinius apribojimus, trukdžiu-
sius laisvai prekybai ir judėjimui Sąjungos viduje. Bendrosios rinkos 
sukūrimas paskatino ES valstybes nares liberalizuoti monopolistines 
visuomenei naudingų sektorių rinkas, kurios iki tol buvo daugiau ar 
mažiau apsaugotos nuo konkurencijos. Derindamos nacionalinius 
teisės aktus, valstybės narės harmonizavo teisės normas ir standartus 
ES viduje.  

1986 m. buvo pasirašytas Bendrosios Europos Aktas, kuriame, 
be kitų valstybėms svarbių politinių ir ekonominių klausimų, buvo 
įvardyti trys fundamentalūs principai, tiesiogiai susiję su tolesne 
transporto veikla: 

1) vidinių sienų pašalinimas reiškė, kad užsibrėžtas tikslas su-
kurti prekybos zoną be vidinių barjerų visoje Europos Sąjun-
gos teritorijoje; 

2) liberalizacija reiškė, kad transporto paslaugų operatoriams 
bus leista vežti žmones ir prekes iš kitų šalių narių į savo šalį, 
tarp kitų šalių narių ir kitų šalių narių viduje; 

3) suderinamumas reiškė vienodų verslo sąlygų ES viduje suda-
rymą, taikant unifikuotus mokesčių politikos ir subsidijų, tei-
sinio reguliavimo, techninių standartų ir taisyklių principus. 

Šis periodas laikomas progresyviosios liberalizacijos era. Panai-
kintos bet kokios diskriminacinės priemonės kelių transporto sekto-
riuje atvėrė laisvojo tarptautinio vežimo paslaugų rinką ir sudarė są-
lygas sąžiningai konkurencijai. Apribojimų panaikinimas nulėmė dar 
spartesnį Europos Sąjungos augimą, prekių ir paslaugų gamybos kai-
nų mažėjimą. Žinant, kad transportas yra pagrindinis veiksnys, užtik-
rinant fizinį prekių ir žmonių judėjimo procesą, priimtų nuostatų dėl 
laisvo prekių ir paslaugų judėjimo fone reikėjo nedelsiant peržiūrėti 
kiekvienos valstybės narės vykdomas transporto politikos nuostatas, 
kad jos netaptų kliūtimi siekiant bendro tikslo. Mastrichto sutartyje 
buvo pažymėta ekonominės ir socialinės sanglaudos būtinybė, trans-
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porto rūšių rinkų perskirstymo bei TEN-T tinklo sukūrimo idėja, kuri 
apėmė šias Bendrijos veiklos sritis: 

1) bendrija prisideda prie transeuropinių tinklų transporto, tele-
komunikacijų ir energetikos infrastruktūrų srityse kūrimo bei 
plėtojimo; 

2) bendrijos veikla siekiama gerinti nacionalinių tinklų tarpusavio 
ryšius ir sąveiką, taip pat galimybę naudotis tokiais tinklais; 

3) bendrija parengia gaires, apimančias veiksmų transeuropinių 
tinklų srityje tikslus, prioritetus ir bendrąsias kryptis, o šios 
gairės nustato ES bendros svarbos projektus; 

4) bendrija įgyvendina priemones, reikalingas tinklų tarpusavio 
sąveikai, ypač techninių normų standartizavimo srityje; 

5) bendrija remia finansines valstybių narių pastangas, susijusias 
su jų finansuojamais bendros svarbos projektais, taip pat pri-
sideda prie valstybėse narėse vykdomų konkrečių projektų 
transporto infrastruktūros srityje finansavimo, tam panaudo-
dama Sanglaudos fondą; 

6) valstybės narės, palaikydamos ryšį su Komisija, tarpusavyje 
koordinuoja valstybės mastu vykdomą transporto plėtros politi-
ką, kuri gali turėti svarbios įtakos siekiant aukščiau nurodytų 
tikslų. 

Ketvirtasis periodas apima 1993–2001 m. laikotarpį. 1993 m. bu-
vo paskelbta Baltoji knyga apie būsimą bendrosios transporto politikos 
plėtrą, siekiant užtikrinti efektyvią skirtingų transporto rūšių veiklos 
sąveiką. Buvo pradėtas plataus užmojo transeuropinio transporto tinklo 
plėtros programos įgyvendinimas. Teigiami atgarsiai ir Tarybos parama 
paskatino Komisiją 1995 m. pasiūlyti 5-ių metų (1995–2000 m.) veik-
los programą, skirtą bendrajai transporto politikai. Šioje programoje 
išdėstyti Komisijos ketinimai trijose pagrindinėse srityse: 

1) diegti integruotas transporto sistemas, besiremiančias pažan-
giomis technologijomis, kurios padeda siekti aplinkos apsau-
gos ir eismo saugos tikslų;  
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2) gerinti bendrosios rinkos veikimą, skatinant pasirinkimo lais-
vę bei vartotojų interesus garantuojantį efektyvų transporto 
paslaugų teikimą ir išsaugant socialinius standartus; 

3) plėsti išorės ryšius, gerinant transporto jungčių tarp EB ir tre-
čiųjų šalių kokybę, bei skatinti Bendrijos įmonių patekimą į 
transporto rinkas kitose pasaulio dalyse.  

Tolesnį bendrosios transporto politikos įgyvendinimą atspindi 
didėjantis iniciatyvų skaičius vėliau paskelbtose Žaliosiose ir Balto-
siose knygose, kituose su įvairiais bendrosios transporto politikos 
aspektais susijusiuose strateginiuose dokumentuose. Svarbus dėmesys 
skiriamas idėjoms, kurios padėtų siekti, kad kainos transporto sekto-
riuje būtų nustatomos sąžiningai ir efektyviai, jame veiktų konkuren-
cijos dėsniai, būtų skatinamas komercinis požiūris į geležinkelio 
transportą ir pan. 

Apžvelgus bendrosios transporto politikos raidos etapus, galima 
apibendrinti, kas buvo padaryta per visą ankstesnį laikotarpį, formuo-
jant bendrąją ES transporto politiką kiekviename transporto sistemos 
sektoriuje.  

Kelių transportas. Reikėtų pažymėti, kad bendrosios transporto 
politikos įgyvendinimas kelių transporto srityje vyko sklandžiau nei 
kitose transporto rūšyse. Vienas po kito buvo priimami teisės aktai, 
leidę šiai transporto rūšiai funkcionuoti be didesnių sutrikimų. Pavyko 
sukurti laisvąją vidaus rinką ir suvienodinti patekimo į rinką taisykles. 
Pavyzdžiui, buvo nustatyti maksimalaus svorio ir ilgio standartai kro-
vinius vežančioms transporto priemonėms visose ES teritorijoje. 

Technologijos ir eismo sauga. Jau praėjusio amžiaus devintojo 
dešimtmečio viduryje įvyko tam tikrų pokyčių, įgyvendinant ES reg-
lamentus technologijų ir saugaus eismo srityje, kurie susiję su tachog-
rafų bei greičio ribotuvų taikymu kelių transporto priemonėse. Pa-
grindinis šių reglamentų tikslas yra suderinti konkurencijos kelių 
transporte sąlygas, gerinti vairuotojų darbo sąlygas bei kelių eismo 
saugą (nustatant važiavimo nesustojant ir kasdieninio važiavimo laiko 
trukmę, taip pat minimalią poilsio trukmę, numatant būtinybę kelių 
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transporto priemonėse naudoti registravimo įrangą – tachografus, 
fiksuojančius vairuotojų darbo bei poilsio periodus).  

Patekimas į rinką. Buvo panaikinti visi kiekybiniai apribojimai 
ES narėms vežti krovinius ES teritorijoje. Reglamentas nustatė, kad, 
vežant krovinius tarp ES šalių ar tranzitu kertant ES valstybių teritori-
jas, vežėjams pakanka turėti Bendrijos leidimą (licenciją). Licencijų 
išdavimo tvarką reglamentuoja nacionalinių vyriausybių nustatytos 
taisyklės, kurios turi atitikti ES teisės nuostatas. ES valstybių vežėjai 
kroviniams vežti į ES nepriklausančias šalis privalo turėti tarptauti-
nėmis sutartimis remiantis išduotus dvišalius ar daugiašalius leidi-
mus. ES teisė nereglamentuoja šių leidimų skirstymo ir panaudojimo 
taisyklių – tai nacionalinių vyriausybių prerogatyva. 

Dokumentų pripažinimas. Direktyvomis nustatyta leidimų verstis 
krovinių vežėjo bei keleivių vežėjo keliais veikla ir diplomų, pažymė-
jimų bei kitų oficialių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų tarpu-
savio pripažinimo tvarka suteikia teisę vežėjams, atliekantiems vietinį 
ir tarptautinį vežimą, naudotis verslo steigimo laisve.  

Finansinė padėtis. Tinkama vežėjo finansinė padėtis – tai turė-
jimas pakankamai lėšų įmonės veiklos pradžiai ir jai administruoti. 
Tam tikslui priimtos ES direktyvos reikalauja užtikrinti įmonės turtu 
9 tūkst. eurų pirmajai naudojamai transporto priemonei ir 5 tūkst. 
eurų kiekvienai kitai transporto priemonei. Valstybėms narėms numa-
tyta galimybė nukrypti nuo nurodytų reikalavimų tuo atveju, jeigu 
transporto įmonė verčiasi savo veikla išskirtinai nacionalinėje rinkoje. 

Kelių mokesčiai. Kelių mokesčiai, kuriuos taip pat reglamentuoja 
Tarybos direktyvos, yra taikomi tiesiogiai transporto priemonių savi-
ninkams. Tam buvo reikalinga suderinti nacionalines mokesčių sis-
temas ir nustatyti skaidrius vežėjų apmokestinimo būdus už naudoji-
mąsi kelių infrastruktūra. Mokesčių reglamentacija taikoma tik 
krovininėms transporto priemonėms, kurių bendrasis svoris yra ne 
mažesnis kaip 12 t. Rinkliavos ir naudotojo mokesčiai negali tiesio-
giai ar netiesiogiai diskriminuoti vežėjų pagal pilietybę arba pagal 
transporto priemonės kilmę ir maršruto tikslą. 
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Geležinkelio transportas. Analizuojant geležinkelio transporto 
sektoriaus reformas ir prielaidas joms atsirasti, akivaizdu, kad XX a. 
paskutiniaisiais dešimtmečiais ir XXI a. pradžioje daugelio pasaulio 
šalių geležinkelio sistemos išgyveno finansinę krizę daugiausia dėl 
šių priežasčių: 

1) intensyvi kelių transporto ir kelių infrastruktūros plėtra buvo 
sudariusi didelę konkurenciją geležinkeliams; 

2) oro ir jūrų transporto plėtra; 
3) logistikos infrastruktūros plėtra; 
4) kelių transporto infrastruktūros iš valstybės biudžeto finansa-

vimo prioritetas; 
5) globalinių transporto rinkų konkurencija, rinkodaros principų 

įtaka transporto sektoriui; 
6) nelanksti fiksuota kainų politika transporto srityje; 
7) didelė sprendimų geležinkelio transporto klausimais priėmi-

mo kontrolė iš valstybės valdžios institucijų pusės.  
Pirmąsias struktūrines reformas pradėjo vykdyti JAV, Japonija, 

Švedija, vėliau prie jų prisijungė Jungtinė Karalystė, Pietų Amerikos 
šalys, dar vėliau – Europos Sąjungos valstybės. Taigi, pasaulyje pokyčiai 
geležinkelio transporto srityje vyko anksčiau ir sparčiau nei Europoje. 

Geležinkelio transportas yra strateginis sektorius, ir iki 1991 m., 
kol buvo priimta Bendrijos geležinkelio plėtrą reglamentuojanti di-
rektyva, kiekviena šalis turėjo savo nacionalinę geležinkelio valdymo 
specifiką. Patys geležinkeliai buvo atsakingi už infrastruktūros val-
dymą, techninio ir eksploatacinio tinkamumo įvertinimą, vežimo pa-
slaugų teikimą, saugos reglamentavimą ir inspektavimą, pajėgumų 
paskirstymą, mokesčių rinkimą, avarijų tyrimą ir pan. Kadangi porei-
kis transportavimo paslaugoms akivaizdžiai augo, Europos Komisija 
pateikė pasiūlymus dėl geležinkelio rinkos liberalizavimo ir 1995 m. 
Europos Taryba priėmė direktyvas, kuriose jau buvo numatytas dali-
nis geležinkelio sektoriaus liberalizavimas ir infrastruktūros bei ve-
žimo paslaugų atskyrimas. Tačiau tuo nepasiekė laukiamo rezultato, 
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ir 2001 m. buvo priimtas, galima teigti, istorinis sprendimas: Europos 
Parlamentas ir Taryba patvirtino direktyvas, numatančias visišką rin-
kų atvėrimą geležinkelio transportui. 

ES transporto politiką geležinkelio transporto sektoriuje galima 
suskirstyti į tris etapus, kuriuos lydėjo tam tikri ES geležinkelio 
transporto teisės aktų paketai. 

Pirmąjį geležinkelio transporto paketą sudarė reikalavimai pri-
taikyti Bendrijos geležinkelius bendrosios rinkos poreikiams ir skatin-
ti geležinkelio transporto konkurencingumą. Valstybės narės buvo 
įpareigotos suteikti geležinkelio įmonėms savarankiško vežėjo statu-
są, atskirti infrastruktūros valdymą ir priežiūrą nuo vežimo veiklos, 
užtikrinti laisvą prieigą prie geležinkelio infrastruktūros toms įmo-
nėms, kurios teikia mišriojo vežimo paslaugas, nutraukti geležinkelio 
komercinės veiklos kryžminį (keleivių vežimo iš krovinių vežimo) 
finansavimą, suteikiant galimybę valstybėms narėms skirti lėšas gele-
žinkelio infrastruktūros plėtrai.  

ES geležinkelio antrasis teisės aktų paketas skirtas anksčiau pri-
imtiems reikalavimams griežtinti ir detalizuoti, užtikrinant eismo 
saugą, geresnes galimybes patekti į geležinkelio paslaugų rinką bei 
efektyvesnę nacionalinių geležinkelio sistemų sąveiką. Nustatyta, kad 
ne vėliau kaip iki 2006 m. būtų liberalizuotas krovinių vežimas tarp-
tautiniais maršrutais, o iki 2007 m. – ir vietiniais maršrutais.  

Trečiąjį ES geležinkelio teisės aktų paketą sudaro geležinkelio 
keleivių teisių ir pareigų tobulinimo aspektai, mašinistų, valdančių 
lokomotyvus ir traukinius geležinkelio sistemoje, sertifikavimo skir-
tumų panaikinimo nuostatos, sudarant jiems sąlygas laisvai teikti pa-
slaugas visos Bendrijos teritorijoje. Be to, galutinai išspręsti tarptau-
tinio keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų rinkos Bendrijos viduje 
atvėrimo klausimai.  

Jūrų transportas. Ši transporto rūšis Europos Sąjungai turi stra-
teginę reikšmę, nes jūrų transportas labai prisideda prie užimtumo, 
garantuoto aprūpinimo, ekonominės nepriklausomybės ir papildomų 
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naudingų efektų jį aptarnaujančiose pramonės šakose (laivų statyboje, 
uostų veikloje ir pan.). 

Maždaug trečdalis ES vidaus prekybos ir 90 % prekybos tarp 
valstybių narių bei ES nepriklausančių valstybių vyksta jūrų keliais. 
XX a. aštuntojo dešimtmečio pabaigoje prasidėjo rimta Bendrijos 
laivyno krizė. ES registruotų laivų dalis pasaulio laivininkystėje  
sumažėjo nuo 32 % pasaulinio tonažo 1970 m. iki 14 % 1995 m. Per-
pildyta pasaulio rinka pablogino ES laivininkystės linijų konkuren-
cingumą, palyginti su mažesnių sąnaudų laivininkystėmis, registruo-
tomis trečiosiose šalyse. 

Aktyviau bendroji jūrų transporto politika buvo pradėta kurti ir 
vykdyti tik devintajame dešimtmetyje, 1986 m. priėmus Tarybai keturis 
reglamentus, nustatančius bendrąsias patekimo į rinką ir konkurencijos 
taisykles, bendrąją politiką trečiųjų šalių jūrų transporto bendrovių at-
žvilgiu. Šiuo metu galiojantys Bendrijos laivybos teisės aktai reglamen-
tuoja konkurencijos taisykles, rinkos veikimo sąlygas, saugą ir saugu-
mą jūroje, tarptautinius santykius, uostų politikos nuostatas. 

Uostų politika. 1997 m. gruodžio mėn. Komisija paskelbė Žalią-
ją knygą apie uostų politiką. Dokumente atkreipiamas dėmesys į tris 
plačias sritis: 

1) reikalingas įvairias iniciatyvas uostų efektyvumui gerinti, 
įskaitant procedūrų tobulinimą, naujų technologijų įdiegimą 
bei tolesnį skatinimą bendradarbiauti uostuose ir tarp jų; 

2) veiksmus, kuriais siekiama pagerinti uostų bei jų aplinkos inf-
rastruktūrą, siekiant integruoti uostus į multimodalinius tink-
lus ir užtikrinti patekimą į uostų užnugario teritorijas; 

3) reikalingas priemones užtikrinti, kad uostų sektoriuje būtų 
laikomasi laisvos ir sąžiningos konkurencijos principų. 

Europos žemyno pakrantėse (jų ilgis – daugiau nei 100 tūkst. km) 
įrengta daugiau kaip 1,2 tūkst. prekybos uostų. Tie prekybos uostai – 
pagrindinės vietos, kuriose krovinys iš vienos transporto rūšies per-
kraunamas į kitos rūšies transportą. Be to, prekybos uostai padeda įgy-
vendinti bendrąją ES transporto politiką, užtikrinant Europos teritorinę 
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sanglaudą. Šie uostai svarbūs organizuojant trumpųjų atstumų jūrų 
laivybą. Uostuose ir su jų darbu susijusiuose sektoriuose sukurta dau-
giau nei 0,5 mln. darbo vietų – jie užtikrina ištisų regionų veiklumą ir 
plėtrą pagal Lisabonos strategiją, įskaitant periferinius regionus. 

Vidaus vandenų transportas. ES upių, kanalų, ežerų pakrantėse 
yra keli šimtai vidaus vandenų (jų ilgis – apie 36 tūkst. km) uostų. 
Tradiciškai laivyba vidaus vandens keliais yra plačiai paplitusi dide-
liais atstumais vežant nesupakuotus produktus. Pastaraisiais dešimt-
mečiais laivyba vidaus vandens keliais taip pat buvo pradėta sėkmin-
gai naudotis naujose rinkose, pvz., pervežant jūrų konteineriais. Tai, 
kad šia laivyba jau naudojamasi ir vežant įvairaus pobūdžio krovinius 
žemyno ribose ir trumpais jūrų laivybos atstumais, taip pat atveria 
galimybes naujiems krovinių logistikos sprendimams. Kai kuriuose 
pagrindinių jūrų uostų regionuose laivyba vidaus vandens keliais jau 
apima iki 40 % visų transporto srautų. Vidaus vandenų sektorių suda-
ro apie 12,5 tūkst. laivų, kurių pakrovimo galia atitinka 440 tūkst. 
sunkvežimių. Išorinių sąnaudų požiūriu laivyba vidaus vandens ke-
liais pasižymi geriausiais rezultatais, ypač taršos ir saugumo srityse. 
Daugiau naudojantis laivyba vidaus vandens keliais, būtų galima 
smarkiai sumažinti transporto sąnaudas. Paaiškėjo, kad galimybė 
naudotis nebrangiomis vidaus vandens kelių transporto paslaugomis 
yra veiksnys, lemiantis Europos pramonės įmonių išsidėstymą ir labai 
padedantis palaikyti užimtumą. Vien Vokietijoje apie 400 tūkst. darbo 
vietų tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso nuo vidaus vandens kelių 
transporto sektoriaus ir su juos susijusių bendrovių. 

Europos vidaus vandens kelių transportas yra daug saugesnis nei 
kitos transporto rūšys. Avarijų sukeltų mirčių skaičius per metus Ny-
derlanduose, kur vidaus vandens kelių eismo tankumas didžiausias 
Europoje, yra beveik lygus nuliui.  

Oro transporto sektoriuje sukuriama maždaug 1 % ES bendrojo 
vidaus produkto. Bendrijos oro linijose, oro uostuose ir aviacijos 
pramonėje dirba beveik 1,3 mln. 400 tūkst. darbuotojų. Turizmo in-
dustrija taip pat labai priklauso nuo civilinės aviacijos darbo. Oro 
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transporto srityje rinkos liberalizavimas vyko labai lėtai. Šiame sekto-
riuje ilgą laiką vyravo nelanksti dvišalių susitarimų tarp valstybių 
sistema ir susitarimai tarp oro linijų.  

1987 m. pradėta aktyvi politika, kuria siekiama Europoje išgyven-
dinti dvišalę sistemą, kad civilinėje aviacijoje būtų sukurta tikra ben-
droji rinka. Tada Taryba žengė pirmuosius žingsnius bendrosios oro 
transporto politikos link. Tais metais buvo priimtas pirmasis iš trijų 
reguliavimo priemonių paketų, kuriuo remiantis pamažu buvo liberali-
zuota oro transporto rinka. Jame buvo numatyta panaikinti principą, 
pagal kurį nacionalinės oro transporto bendrovės skrydžius iš vienos 
valstybės narės į kitą pasiskirstydavo po lygiai, t. y. pariteto principu.  

Antrasis oro transporto reguliavimo priemonių paketas priimtas 
1989 m. Šiuo paketu oro transporto sektoriui pritaikytos konkurenci-
jos taisyklės, draudžiančios piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi 
rinkoje, ir kai kurios kitos nuostatos. Buvo atsisakyta principo, kad 
skrydžių kainos nustatomos dvišaliais tarpvalstybiniais susitarimais. 
Kainas turėjo nustatyti skrydžių operatoriai.  

Trečiuoju paketu, kuris buvo priimtas 1992 m., Bendrijos teritori-
joje buvo nustatytos vienodos patekimo į rinką taisyklės. Operatorius, 
gavęs skrydžių licenciją, įgijo teisę skraidyti visomis Bendrijos oro 
linijomis. Trys reglamentai, įeinantys į trečiąjį oro transporto liberali-
zacijos paketą, sudaro vadinamosios Oro transporto acquis communau-
taire šerdį. Remiantis juose išdėstytomis nuostatomis, leidžiama Euro-
pos oro kompanijoms patekti į bet kurį Europos oro uostą, vado-
vaujantis vien komerciniais sumetimais. Politika, kuria remiasi ši 
įstatymų visuma, grindžiama principu, kad oro transporto liberalizacija 
yra geriausias būdas palaikyti ir išsaugoti Europos oro pramonės tarp-
tautinį konkurencingumą ir leisti šiai industrijai veikti visu pajėgumu. 

Taigi trečiasis paketas sukūrė bendrąją oro transporto rinką, kuri 
yra paremta laisve teikti transportavimo paslaugas. Šiuo pagrindu 
Bendrijos asmuo (individas ar bendrovė), nepaisant jo tautybės, gali 
įkurti oro vežėjų įmonę bet kurioje Bendrijos teritorijos vietoje ir iš 
ten oro transporto vežėjas turi teisę teikti paslaugas. 
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Miestų transporto sektoriuje ES institucijos ilgą laiką laikėsi neu-
tralios pozicijos. Tačiau pastaruoju metu miestų transportas užima vis 
svarbesnę vietą ES transporto politikos darbotvarkėje. Dėl savo komp-
leksiškumo miestų transporto problemos sprendžiamos taip pat komp-
leksiškai, pasitelkiant darnaus miestų planavimo ir efektyvaus mobilu-
mo paklausos valdymo sprendimus. Miestų transportą (pagal infra-
struktūrinį aspektą) tikslinga išskirti į šias pagrindines sudedamąsias 
dalis: 

− viešasis transportas ir susijusi infrastruktūra; 
− asmeniniai automobiliai ir susijusi infrastruktūra; 
− dviračių ir pėsčiųjų transportas; 
− miestų logistikos infrastruktūra. 
Europos miestuose gyvena daugiau nei 60 % visų gyventojų. 

Miestuose sukuriama apie 85 % bendrojo vidaus produkto. Jie yra Eu-
ropos ekonomikos variklis. Miestai pritraukia investicijas ir leidžia 
sukurti darbo vietas. Didžioji gyventojų dalis dabar gyvena miestuose 
ir jiems reikia sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas. Todėl mobilu-
mo miestuose klausimai visuomet buvo ir bus vieni iš aktualiausių. 
Nors Europos miestai ir skiriasi savo dydžiu bei pramonės išvystymu 
juose, tačiau kylančios problemos kasmet vis didėja. Šiuo metu vienas 
iš trijų mirtinų eismo įvykių įvyksta mieste, juose dažniausia nukenčia 
lengviausiai pažeidžiami eismo dalyviai: pėstieji ir dviratininkai. 

Mobilumas mieste laikomas svariu veiksniu, skatinant augimą ir 
užimtumą, ir turi lemiamos įtakos ES tvariajai plėtrai. Pastaraisiais 
metais miesto transporto klausimai sprendžiami įgyvendinant kelias 
ES politikos kryptis. Viena iš jų yra pateikiama ES Komisijos pareng-
toje šiems klausimams spręsti Žaliojoje knygoje „Nauja mobilumo 
mieste kultūra“ (2007 m.). Šis dokumentas skirtas svarbiausiems 
mobilumo mieste klausimams: spūsčių ir aplinkos taršos proble-
moms, sumaniam transporto srautų valdymui, saugiam ir kokybiškam 
miesto transportui. Šiame dokumente išanalizavus problemas siekia-
ma nustatyti mobilumo mieste kliūtis ir būdus, kaip jas pašalinti.  
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Žaliojoje knygoje (2007 m.) ir jos Veiksmų plane (2009 m.) siū-
loma, kaip pagerinti viešąjį transportą, paskatinti daugiau naudoti 
ekologiškos ir efektyvios energijos technologijas, paskatinti miesto 
gyventojus vaikščioti pėsčiomis ar važiuoti dviračiais, apsaugoti vie-
šojo transporto keleivių teises. 
Kontroliniai�klausimai�

1. Koks yra pagrindinis Bendrosios ES transporto politikos tiks-
las? 

2. Trumpai apibūdinkite kiekvienos iš transporto šakų veiklą 
reglamentuojančių ES teisės aktų tikslus. 

3. Kokie pagrindiniai iššūkiai ES miestų transporto politikoje? 

3.5.�Pagrindinës�ES�bendrosios��

transporto�politikos�nuostatos�

Pagrindiniu strateginiu transporto politikos ir plėtros dokumentu 
Europos Sąjungoje laikoma Baltoji knyga. 2001 m. Komisija paskel-
bė Baltąją knygą, kurioje nustatė Europos transporto politikos darbot-
varkę iki 2010 m., pagrindinį dėmesį skiriant transporto sektoriui 
liberalizuoti, intermodaliniam transportui skatinti ir eismo saugai. 
2011 m., po ilgai trukusių derybų, paskelbta naujoji Baltoji knyga – 
„Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos 
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūri-
mas“ (KOM (2011) 144 galutinis). Ši Baltoji knyga nustatė transporto 
ir logistikos plėtros gaires dar vienam dešimtmečiui, o vizija apima 
laikotarpį net iki 2050 m. 

Transportas – sudėtinga, nuo daugelio veiksnių priklausanti sis-
tema, susijusi su urbanizacija ir vartojimo modeliais, gamybos orga-
nizavimu, galimybe naudotis infrastruktūra. Taigi bet koks ketinimas 
efektyviai veikti transporto sektoriaus plėtrą turėtų būti pagrįstas ilga-
laike darnaus žmonių ir prekių mobilumo vizija. Būtent todėl EK 
siekia įverinti ilgalaikius mobilumo poreikius visoje ES. Transporto 



 

131

sistema ES vis dar nėra tvari, t. y. neturi ekonominės, ekologinės ir 
socialinės pusiausvyros, ypač dažnai ekonominiai aspektai nusveria 
ekologinius. Vertinant artimiausių 40 metų laikotarpį, akivaizdu, kad 
transportas negali vystytis taip, kaip vystėsi iki šiol. Baltojoje knygoje 
konstatuojama, kad jeigu nieko nekeisime, transporto priklausomybė 
nuo naftos netaps daug mažesnė nei 90 %, o atsinaujinančios energi-
jos išteklių dalis bus nedaug didesnė už 2020 m. nustatytą 10 % pla-
ninį rodiklį. 2050 m. transporto sektoriuje CO2 būtų išmetama trečda-
liu daugiau nei 1990 m. Iki 2050 m. nuostoliai dėl spūsčių išaugs apie 
50 %. Susisiekimas tarp centrinių ir periferinių rajonų suprastės. Ne-
laimingų atsitikimų ir triukšmo socialinės sąnaudos bus vis didesnės.  

Dėl šių priežasčių Baltojoje knygoje suformuota vizija išties 
sunkiai pasiekiama: šiltnamio efektą sukeliančių dujų iki 2050 m., 
palyginti su 1990 m., sumažinti bent 60 %. Siekiama, kad iki 
2030 m., palyginti su 2008 m., transporto sektoriuje šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų būtų išmetama 20 % mažiau. Atsižvelgiant į tai, kad 
transporto sektoriuje per pastaruosius du dešimtmečius teršalų 
išmetimo mastas smarkiai išaugo, jų vis tiek būtų išmetama 8 % 
daugiau nei 1990 m. 

Atvėrus rinką, sudarytos sąlygos našiau veikti ir sumažinti są-
naudas. Tai patvirtina palyginti sparčiai besivystantis oro transporto 
sektorius. ES siekia sudaryti vienodas sąlygas vis labiau integruoja-
moje transporto rinkoje, tačiau infrastruktūros apmokestinimo ir sub-
sidijavimo skirtumų problemas vis dar reikia spręsti. Verta paminėti, 
kad rinkos atvėrimas ir įvairių transporto rūšių integravimas naudin-
gas ne tik didelėms, bet ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ). 

Transeuropinių transporto tinklų (TEN-T) politika sudarė sąly-
gas geriau koordinuoti valstybių narių infrastruktūros projektų plana-
vimą. Įgyvendinant šią politiką padaryta didelė pažanga ir suteikta 
apytikriai trečdalis TEN-T būtinų investicijų (apie 400 mlrd. EUR iki 
2011 m.). Išplėtus transeuropinius transporto tinklus į naujas valsty-
bes nares, sudarytos sąlygos struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšomis 
palengva šalinti tų valstybių narių infrastruktūros trūkumus.  
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Padaryta pažanga mažinant oro taršą ir nelaimingų atsitikimų ke-
liuose skaičių. Oro kokybė Europos miestuose pastebimai pagerėjo 
ėmus taikyti griežtesnes euroteršalų išmetimo normas, tačiau, siekiant 
miestų teritorijose sumažinti NOx išlakų ir kietųjų dalelių (PM) kiekį 
(pastarosios ypač pavojingos žmonių sveikatai), būtina imtis tolesnių 
veiksmų ir užtikrinti, kad tikrasis išlakų kiekis būtų tinkamai kontro-
liuojamas visame pasaulyje. 2001 m. Baltojoje knygoje nustatytas tiks-
las iki 2010 m. perpus sumažinti kelių transporto nelaimingų atsitikimų 
aukų skaičių veikiausiai nebus pasiektas, nors daugelis valstybių narių 
ėmėsi reikiamų veiksmų ir padarė nemažą pažangą, o keletas šalių, tarp 
jų ir Lietuva, sugebėjo šį tikslą pasiekti. Vis dėlto 2009 m. ES keliuose 
žuvo daugiau kaip 34 tūkst. žmonių, taigi, kalbant apie žmonių gyvy-
bes, keliavimas sausuma kainuoja pernelyg daug. 

Jūrų sektoriuje gerokai sumažinta jūros tarša ir avarijų jūroje 
skaičius, be to, ES sukūrė vieną iš pažangiausių jūrų sektoriaus regu-
liavimo sistemų, kuria siekiama užtikrinti saugumą ir kovoti su tarša. 
Aviacijos sektoriuje ES priėmė išsamų bendrų ir visiems vienodai 
taikomų privalomų teisės aktų rinkinį, į kurį įtraukti visi svarbiausi 
saugos veiksniai (orlaiviai, jų priežiūra, oro uostai, oro eismo valdy-
mo sistemos ir t. t.). Siekiant užtikrinti saugą, įsteigta Europos aviaci-
jos saugos agentūra, Europos jūrų saugumo agentūra ir Europos gele-
žinkelio agentūra. 

2001 m. Baltojoje knygoje saugumo klausimai nebuvo aptariami. 
Tačiau po 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių sukurta saugumo politika, o 
2011 m. saugumo klausimams teikiamas didelis dėmesys. Šiuo metu 
ES transporto saugumo teisinės priemonės taikomos daugumai trans-
porto rūšių ir ypač svarbioms infrastruktūroms. Be to, siekdama padi-
dinti saugumą, ES bendradarbiauja su tarptautine bendruomene – 
neseniai pradėtos vykdyti kovai su piratavimu skirtos ES laivyno ope-
racijos. 

Socialinis transporto politikos aspektas sustiprintas ir siekiant 
pagerinti transporto sektoriaus darbuotojų padėtį. Kelių, geležinkelio 
ir jūrų transporto sektoriuose, bendradarbiaujant su socialiniais part-
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neriais, parengta teisės aktų, kuriais reglamentuojamas darbo laikas, 
mažiausias reikiamas mokymų lygis ir diplomų bei kvalifikacijos 
pripažinimas. 

Aplinkos politika išlieka pagrindinė politikos sritis, kurią būtina 
toliau tobulinti. Palyginti su 1990 m., Europos Sąjungoje šiltnamio 
efektą sukeliančiųjų dujų (ŠESD) išlakų labiausiai padaugėjo trans-
porto sektoriuje. ŠESD išlakas lemia trys veiksniai: veiklos, dėl ku-
rios susidaro išlakos, mastas, tą veiklą vykdant suvartojamas energi-
jos kiekis ir ŠESD taršos intensyvumas. Iš pastarojo meto padėties 
transporto sektoriuje analizės galima spręsti, kad, nors sektoriaus 
veikla tapo gerokai aktyvesnė, padaryta nepakankama pažanga, maži-
nant suvartojamos energijos kiekį ir ŠESD taršos intensyvumą. 

Krovininio transporto sektoriaus augimas siejamas ir su ekono-
mine praktika – gamyba koncentruojama ir taip sudaromos sąlygos 
naudotis masto ekonomijos, gamybos perkėlimo, pristatymo pačiu 
laiku ir atliekų plataus masto perdirbimo privalumais. Dėl to sumažė-
jo sąnaudos kituose sektoriuose, tačiau poveikis transporto sektoriui 
buvo priešingas – čia išlaidų padaugėjo. 

Energijos vartojimo efektyvumas transporto sektoriuje didėja, 
tačiau padidėjęs našumas nepakankamai panaudojamas bendrosioms 
degalų sąnaudoms mažinti ir jo neužtenka, kad būtų persverta inten-
syvesnės transporto sektoriaus veiklos daroma žala. Padaryta nedidelė 
pažanga ir pereinant prie našesnių transporto rūšių, įskaitant trumpųjų 
nuotolių laivybos plėtrą, nors šioje srityje įvyko tam tikrų pokyčių ir 
santykinis geležinkelio transporto populiarumo mažėjimas sustabdy-
tas. Iš atliktų tyrimų matyti, kad pastaraisiais metais daugelyje miestų 
gerokai padaugėjo dviračių. 

Ateinantį dešimtmetį ES šalys sieks įgyvendinti trijose srityse 10 
pagrindinių tikslų, iškeltų 2011 m. Baltojoje knygoje: 

I sritis: Naujų tvarių degalų rūšių ir varymo sistemų kūrimas 
ir naudojimas: 

1. Iki 2030 m. dvigubai sumažinti įprastiniu kuru varomų auto-
mobilių naudojimą miestuose; iki 2050 m. pasiekti, kad miestuose jų 
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nebeliktų; iki 2030 m. pasiekti, kad vykdant miestų logistikos veiklą 
didžiuosiuose urbanistiniuose centruose CO2 iš esmės nebūtų išme-
tama. 

2. Užtikrinti, kad iki 2050 m. aviacijos sektoriuje naudojami tva-
rūs ir mažai anglies dioksido išskiriantys degalai sudarytų 40 %; iki 
2050 m. 40 % sumažinti ES jūrų transporto sektoriuje išmetamo CO2 (įskaitant bunkerinį kurą) kiekį (jei įmanoma – 50 %). 

II sritis. Daugiarūšio vežimo logistikos grandinių veiklos op-
timizavimas, įskaitant platesnį efektyviau išteklius naudojančio 
transporto rūšių naudojimą: 

3. Iki 2030 m. 30 % daugiau kaip 300 km keliais vežamų krovi-
nių turėtų būti vežama kitų rūšių transportu – geležinkelio arba van-
dens transportu, o iki 2050 m. šis skaičius turėtų viršyti 50 %. Tokį 
perėjimą turėtų palengvinti efektyvūs ekologiški krovinių vežimo 
koridoriai. Norint pasiekti šį tikslą, reikės sukurti reikiamą infrastruk-
tūrą. 

4. Iki 2050 m. užbaigti Europos greitųjų traukinių tinklą. Iki 
2030 m. esamo greitųjų traukinių tinklo ilgį padidinti tris kartus ir 
visose valstybėse narėse išlaikyti tankų geležinkelių tinklą. Iki 
2050 m. didžioji keleivių vežimo vidutiniais nuotoliais dalis turėtų 
būti vykdoma traukiniais. 

5. Siekti, kad iki 2030 TEN-T pagrindinis daugiarūšio transporto 
tinklas sklandžiai veiktų visoje ES, o iki 2050 m. jis turėtų tapti ko-
kybišku didelio pajėgumo tinklu, teikiančiu tam tikras informavimo 
paslaugas. 

6. Iki 2050 m. sujungti visus pagrindinio tinklo oro uostus su ge-
ležinkelių (pageidautina – greitųjų traukinių) tinklu; užtikrinti, kad 
visi pagrindiniai jūrų uostai būtų tinkamai sujungti su krovinių veži-
mo geležinkeliais tinklu, o kur įmanoma, ir su vidaus vandens kelių 
tinklu. 

III sritis. Transporto ir infrastruktūros naudojimo efektyvu-
mo didinimas, taikant informacines sistemas ir rinkos paskatas: 
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7. Iki 2020 m. Europoje įdiegti modernią oro eismo valdymo inf-
rastruktūrą (SESAR) ir sukurti bendrą Europos aviacijos erdvę; įdieg-
ti kelių ir vandens transporto valdymo sistemas (ERTMS, ITS, SSN ir 
LRIT, RIS); įdiegti Europos pasaulinę palydovinės navigacijos siste-
mą (Galileo). 

8. Iki 2020 m. sukurti Europos daugiarūšio transporto informaci-
jos, valdymo ir mokėjimo sistemą. 

9. Iki 2050 m. užtikrinti beveik visišką kelių saugą (įgyvendinti 
„nulinę viziją“). Siekdama šio tikslo, ES tikisi iki 2020 m. pasiekti, 
kad perpus sumažėtų aukų keliuose; užtikrinti, kad ES pirmautų pa-
saulyje visų transporto rūšių saugos ir saugumo srityje. 

10. Siekti, kad būtų plačiau taikomi principai „naudotojas moka“ 
ir „teršėjas moka“, o privatusis sektorius aktyviau dalyvautų, kad būtų 
pašalinti iškraipymai, įskaitant kenksmingas subsidijas, taip pat kad 
būtų gauta pajamų ir užtikrintas būsimų investicijų į transportą finan-
savimas. 

Šių tikslų siekimą apsunkina tai, kad transporto pramonė yra 
labai svarbi ES ekonomikos dalis – šiame sektoriuje tiesiogiai dirba 
apie 10 mln. žmonių ir sukuriama apie 5 % ES BVP. Todėl ES šalims 
gali būti sunku konkuruoti su kitais regionais, kurie pirmumą teikia 
ne tvariai transporto plėtrai, o ekonominiams aspektams, t. y. pelnui 
didinti, mažinant sąnaudas.  

Be to, svarbu ir ES šalių narių nuoseklumas – jeigu vienos 
valstybės teiks prioritetą greitiesiems tarpmiestiniams geležinkeliams, o 
kitos plėtos elektrines bėgines sistemas miestuose, bus sunku pasiekti 
bendrų suderintų tikslų. Žinoma, visoms šalims būtina panaikinti 
transporto sistemos priklausomybę nuo iškastinių kuro išteklių, ypač 
naftos, o tai bus nelengva padaryti, nesumažinant sistemos efektyvumo 
ir nesudarant kliūčių judumui. Pagal strategijoje „2020 m. Europa“ 
numatytą pavyzdinę iniciatyvą „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ ir 
naująjį 2011 m. efektyvaus energijos vartojimo planą, svarbiausias 
Europos transporto politikos tikslas – „padėti sukurti sistemą, kuri 
sudarytų sąlygas skatinti Europos ekonominę pažangą, didinti 
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konkurencingumą ir teikti aukštos kokybės judumo skatinimo 
paslaugas, o išteklius naudoti kur kas efektyviau“. Taigi, transportas 
turi tapti darnus – naudoti mažiau ir švaresnės energijos, geriau 
panaudoti modernią infrastruktūrą bei mažinti neigiamą poveikį 
aplinkai ir tokiems pagrindiniams gamtos ištekliams kaip vanduo, žemė 
ir ekosistemos. Baltojoje knygoje pabrėžiama, kad judumo ribojimas 
nėra išeitis, todėl teks ieškoti kitų būdų, kaip efektyviau naudoti 
išteklius. Pagrindiniai būdai, kuriuos EK ragina taikyti šalis nares, 
siekiant įgyvendinti Baltosios knygos tikslus, yra šie: 

− didinti visų transporto rūšių transporto priemonių energijos 
vartojimo efektyvumą. Kurti ir naudoti tvaraus kuro rūšis ir 
varymo sistemas; 

− optimizuoti daugiarūšio vežimo logistikos grandinių veiklą, be 
kita ko, plačiau naudoti savaime efektyviau išteklius naudo-
jantį transportą tais atvejais, kai kitų technologinių inovacijų 
gali nepakakti (pvz., kai kroviniai vežami dideliais atstumais); 

− efektyviau naudoti transporto rūšis ir infrastruktūrą, pasitelkus 
patobulintas eismo valdymo ir informavimo sistemas (pvz., 
PTS, SESAR, ERTMS, SafeSeaNet, RIS), pažangias logis-
tikos ir rinkos priemones, tokias kaip integruotos Europos 
geležinkelių transporto rinkos sukūrimas, kabotažo ribojimų 
panaikinimas, kliūčių trumpųjų nuotolių laivybai panaiki-
nimas, neiškreipta kainodara ir t. t. 

Kontroliniai�klausimai�

1. Kokią reikšmę ES ekonomikai turi transporto sektorius? 
2. Kaip vertinate 10-ies pagrindinių ES transporto Baltosios 

knygos tikslų įgyvendinimo realumą? Kuriuos iš šių tikslų realu Lie-
tuvai pasiekti? Kodėl? 

3. Kokiomis priemonėmis bus siekiama įgyvendinti tikslą – iki 
2030 m. dvigubai sumažinti įprastiniu kuru varomų automobilių nau-
dojimą miestuose? 
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3.6.�Pagrindiniai�ateities�transporto��

sistemos�vystymosi�átakos�veiksniai�

Aptariant pagrindines transporto sektoriaus vystymosi tendenci-
jas, sunku nustatyti, kurios iš jų labiausiai paveiks ateities transporto 
plėtrą. Visgi artimiausiu kelių dešimčių metų laikotarpiu labiausiai 
reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos veiksnius, kurie lems transporto poli-
tikos kryptis: 

− visuomenės senėjimas; 
− migracijos ir mobilumo tendencijos; 
− aplinkosaugos politika; 
− senkantys iškastinio kuro ištekliai; 
− urbanizacijos tendencijos; 
− pasaulinės tendencijos, turinčios įtakos Europos transporto po-
litikai.  

Visuomenės senėjimas. Prognozuojama, kad iki 2060 m. viduti-
nis Europos gyventojų amžius, palyginti su dabartiniu, pailgės dau-
giau kaip 7 metais, o 65 metų sulaukusių arba vyresnių žmonių bus 
30 % visų gyventojų – šiandien jų yra 17 %. Nors sulaukę senyvo 
amžiaus žmonės paprastai keliauja mažiau nei keliavo būdami jauni, 
šiandien pagyvenę žmonės, palyginti su jų tėvais, yra mobilesni. Ma-
noma, kad ši tendencija išliks, nes gerėja žmonių sveikata, daugėja 
kelionių galimybių ir lengviau bendraujama užsienio kalbomis. Be to, 
didėja ir kitų socialinių grupių mobilumas, todėl dar sunkiau įvertinti 
vyresniojo amžiaus gyventojų mobilumo įtaką bendrai transporto 
sistemai. Kyla poreikis iš esmės sukurti universalią transporto siste-
mą, pritaikytą visoms socialinėms grupėms ir geriau valdyti transpor-
to paklausą. Tai ypač aktualu ES narėms, kurių transporto sistema yra 
tik ribotai prieinama pažeidžiamiausioms socialinėms grupėms, tarp 
jų ir senyvo amžiaus gyventojams.  

Migracijos ir mobilumo tendencijos. Per ateinančius penkis de-
šimtmečius į ES gali imigruoti apie 56 mln. žmonių. Migracija galėtų 
labai padėti sušvelninti visuomenės senėjimo poveikį darbo rinkai. 
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Migrantai, paprastai jauni, daugiausia miestų zonose gyvenantys 
žmonės, toliau stiprins Europos ryšius su kaimyniniais regionais ir 
skatins megzti kultūrinius ir ekonominius ryšius su savo kilmės šali-
mis. Tokie ryšiai padės plėtoti laisvą asmenų ir prekių judėjimą. Po 
truputį šalinant administracines ir teisines kliūtis ir stiprinant vidaus 
rinką, tikimasi paskatinti darbo jėgos mobilumą ir Europos Sąjungos 
viduje.  

Aplinkosaugos politika. Būtina kuo sparčiau švelninti neigiamą 
transporto sektoriaus poveikį aplinkai. ES priimtas Klimato ir energe-
tikos priemonių paketas nustato tikslą – ES šiltnamio efektą sukelian-
čių dujų (ŠESD išlakų) kiekį sumažinti 20 %, palyginti su 1990 m. 
Siekiant šio tikslo, itin svarbus vaidmuo tenka transporto sektoriui. 
Remiantis Europos aplinkos agentūros 2008 m. ataskaita, kurioje pa-
teikiami ES transportą ir aplinką siejantys rodikliai, daugelis europie-
čių vis dar neapsaugoti nuo pavojingai didelės oro ir akustinės taršos. 
Daugelyje oro kokybės zonų PM koncentracija viršija 2005 m. lygį 
(transportas – antrasis pagal taršos mastą PM šaltinis). Būtina spręsti 
ir laivininkystės sektoriaus sukeliamos taršos NOx ir SOx išlakomis 
problemą. Klimato kaita paveiks ir patį transporto sektorių, taigi teks 
taikyti įvairias prisitaikymo prie klimato kaitos priemones. Dėl visuo-
tinio atšilimo kyla jūros lygis, todėl pakrančių infrastruktūros, įskai-
tant uostus, taps dar labiau pažeidžiamos. Ekstremalūs meteorologi-
niai reiškiniai kelia pavojų visų rūšių transportui.  

Senkantys iškastinio kuro ištekliai. Prognozuojama, kad arti-
miausiais dešimtmečiais nafta ir kitų rūšių iškastinis kuras brangs, nes 
jo poreikis nuolat didėja, o nedidelėmis sąnaudomis eksploatuojami 
telkiniai senka. Neigiamas poveikis aplinkai didės, nes įprastiniai 
išteklių išgavimo būdai vis dažniau keičiami netradiciniais, o iš tokių 
išteklių pagaminti produktai labiau teršia aplinką. Būtinybė pereiti 
prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų eko-
nomikos ir didėjantis susirūpinimas energetiniu saugumu skatins ak-
tyviau naudotis atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Pasikeitus san-
tykinėms kainoms, investicijos į alternatyvius energijos šaltinius taps 
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patrauklesnės, nepaisant didelio kainų svyravimo. Tikimasi, kad po 
tokių pokyčių sumažės poreikis vežti iškastinį kurą – šiuo metu iškas-
tinio kuro vežimas apytikriai sudaro pusę tarptautinės laivybos darbo 
krūvio (prekyboje pagrindiniais produktais iškastinio kuro dalis suda-
ro apytikriai 51 %, iš jų nafta – 32 %, naftos produktai – 8 %, anglis – 
11 %). 

Urbanizacijos tendencijos. Pastaraisiais dešimtmečiais vyko pa-
lyginti aktyvi urbanizacija. Manoma, kad ji tęsis ir toliau. 2010 m. 
miestuose gyveno 73 % Europos gyventojų, o 2050 m. šis skaičius 
gali išaugti iki 84 %. Pagrindinis urbanizacijos privalumas – žmonių 
ir veiklos galimybių suartėjimas. Tačiau per pastaruosius 50 metų 
miestų teritorijos visoje Europoje plėtėsi sparčiau nei augo jose gyve-
nančių žmonių skaičius. Tokia miestų plėtra miesto transporto sekto-
riui – didžiausias išbandymas. Didėja individualių transporto rūšių 
poreikis, o tai lemia transporto grūstis ir kenkia aplinkai. Miesto 
transporto sukeliama tarša – tai 40 % viso išmetamo CO2 ir 70 % ke-
lių transporto išmetamų kitų teršalų. 

Dėl transporto grūsčių, itin dažnų aglomeracijose ir į jas vedan-
čiuose keliuose, patiriama didelių laiko ir degalų sąnaudų, vidutiniš-
kai jos viršija 1 % šalies BVP. Metropoliniuose miestuose grūsčių 
problema spręsis tik diegiant masinio transportavimo sistemas, nevei-
kiamas kito eismo (įvairių modifikacijų metro, BRT, LRT sistemos), 
bei tinkamai valdant judumo paklausą (pagal naująją 2011 m. EK 
transporto Baltąją knygą, miestai skatinami parengti darnaus judumo 
mieste planus (angl. SUMP – sustainable urban mobility plan)). Ma-
nytina, kad miestai decentralizuosis, t. y. kursis nauji funkciniai cent-
rai, atitolę toliau nuo istorinio miesto senamiesčio ar politinio-
administracinio centro. Tokios tendencijos jau stebimos Paryžiuje, 
Berlyne, Londone, kai kurių užuomazgų galima pamatyti ir Vilniuje 
(naujasis funkcinis miesto centras dešiniajame Neries krante). Trans-
porto infrastruktūra negali suspėti su šiais pokyčiais, todėl gyventojai 
patiria daug nepatogumų iki susikuria naujos vidinės miestų stotys, 
praplečiamas metro traukinių tinklas, nutiesiami nauji keliai, aplink-
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keliai ir kt. Atsižvelgiant į tai, bus kur kas sparčiau diegiamos intelek-
tinės transporto sistemos ir paslaugos, skatinamas menamasis judu-
mas, kuriamos lanksčiosios darbo vietos, plėtojamos e. paslaugos, 
vystoma darnesnė miesto planavimo ir projektavimo veikla. 

Be to, vienas iš didžiausių uždavinių, kuriant naujas viešąsias 
infrastruktūras arba skatinant naudoti alternatyvias transporto prie-
mones, išliks žemės prieinamumas. Todėl teks spręsti kompleksinius 
teritorijų planavimo ir infrastruktūros kūrimo klausimus, o žemei 
tampant vis brangesnei, tikėtina, kad miestai susidurs su sunkiais 
spūsčių valdymo uždaviniais ir automobilių ribojimo būtinybe (kas 
tampa problema jau dabar, ir daugelis Vakarų Europos miestų jau 
riboja automobilių eismą pažeidžiamose miesto zonose). 

Pasaulinės tendencijos, turinčios įtakos Europos transporto po-
litikai. ES veikia globalioje rinkoje, todėl pasaulio tendencijos turės 
didelę įtaką jos transporto sistemai. Tikimasi, kad toliau stiprėjant 
bendrajai rinkai bus plėtojami ES bei kaimyninių regionų (Rytų Eu-
ropos, Šiaurės Afrikos) ryšiai ir tęsis ES integracija į pasaulio eko-
nomiką. Dėl prekybos liberalizavimo susitarimų ir revoliucinių trans-
porto bei ryšių technologijų pokyčių, kurie padėjo sumažinti atstumo 
ir laiko kliūtis, pastaraisiais dešimtmečiais vyksta labai aktyvi globa-
lizacija. Ekonominė krizė ir geopolitinis nestabilumas gali šį procesą 
kiek pristabdyti, tačiau spartus ekonomikos augimas daugelyje besi-
vystančių šalių ir toliau skatins globalizaciją. Transporto sektorius ne 
Europos valstybėse išaugs gerokai labiau negu Europoje, o ES išorės 
prekyba ir transportas veikiausiai ir artimiausiu laiku sparčiai vysty-
sis. Manoma, kad iki 2050 m. pasaulyje gyvens daugiau kaip 9 mlrd. 
žmonių. Toks padidėjimas – apytikriai trečdaliu, palyginti su 
6,8 mlrd. 2009 m., turės itin didelės įtakos pasaulio ištekliams, todėl 
tikslas padaryti transporto sistemą darnesnę, taps vis svarbesnis. Gy-
ventojų skaičiaus augimas ir ekonominės gerovės didėjimas lems 
didesnį mobilumo ir transporto poreikį. Remiantis kai kuriais tyri-
mais, jei nebus pereita prie mažiau aplinką teršiančių transporto 
priemonių ir nebus sukurta naujoviška mobilumo koncepcija, kils 
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didelių darnumo ir tausumo problemų, nes prognozuojama, kad au-
tomobilių skaičius pasaulyje išaugs nuo apytikriai 700 mln. šiandien 
iki daugiau kaip 3 mlrd. – 2050 m. 
Kontroliniai�klausimai�

1. Pagrįskite, kodėl visuomenės senėjimas turi tiesioginę įtaką 
transporto politikos prioritetams? 

2. Kokios svarbiausios pasaulinės tendencijos, turinčios įtaką 
transporto politikai? 

3. Kaip ES siekia reaguoti į besikeičiančias urbanizacijos ten-
dencijas? 

4. Kurie iš aptartų veiksnių yra aktualiausi Lietuvai ir kodėl? 

3.7.�ES�transporto�politikos�tikslai�

ES transporto politikos svarbiausias siekis – sukurti visuomenės 
ekonominius, socialinius ir aplinkos apsaugos lūkesčius atitinkančią 
darniojo transporto sistemą, kuri skatintų visuomenės įtrauktį ir Euro-
pos integraciją bei konkurencingumą. Pirmiau aptartos dabartinės ten-
dencijos ir ateities uždaviniai rodo, kad šiuo metu, kai didėja susirūpi-
nimas darnumu, būtina patenkinti didėjantį prieinamumo poreikį. 
Galima teigti, kad didžiausi prioritetai šiuo metu yra, pirma, geriau 
integruoti skirtingas transporto rūšis ir taip padidinti bendrąjį transporto 
sistemos našumą ir, antra, skatinti inovacinių technologijų kūrimą ir 
taikymą. Laikomasi požiūrio, kad formuojant politiką transporto nau-
dotojų ir transporto sektoriaus darbuotojų poreikiai ir teisės turi būti 
dėmesio centre. Toliau aptariami septyni svarbiausi politikos tikslai. 

3.7.1.�Kokybiško�transporto�uþtikrinimas�

Transportas suteikia galimybę naudotis daugeliu mūsų laisvių: 
laisve dirbti ir gyventi įvairiose pasaulio šalyse, laisve mėgautis įvai-
riais produktais ir gauti įvairių paslaugų, taip pat laisve prekiauti ir 
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megzti asmeninius ryšius. Kai visuomenė taps daugiakultūrė ir įvairia-
lytė ir kai ryšys su kitais pasaulio regionais sustiprės, tikėtina, kad po-
reikis naudotis šiomis laisvėmis padidės. Reikės užtikrinti, kad senėjan-
ti visuomenė, kuri veikiausiai reikalaus didesnio transporto saugumo, 
patikimumo ir patogumo, gautų reikiamas prekes ir paslaugas, nors tuo 
metu transporto augimas ir miestų aplinkos problemos gali daryti prie-
šingą poveikį. Todėl transporto politikos prioritetais turėtų išlikti ben-
drosios transporto kokybės, įskaitant kiekvieno asmens saugumą, geri-
nimas, nelaimingų atsitikimų skaičiaus ir pavojų sveikatai mažinimas, 
keleivių teisių apsauga ir atokių regionų pasiekiamumo didinimas. Ke-
lių eismo sauga išliks labai svarbi ir po 2010 m., kai nustos galioti kelių 
eismo saugos veiksmų planas. Turi būti deramai išnagrinėta tolesnė 
strategija, kuria vadovaujantis būtų siekiama užtikrinti, kad sumažėtų 
Europos keliuose žuvusiųjų. Transporto sektoriaus darbuotojų darbo 
sąlygos, visų pirma susijusios su pavojais sveikatai ir sauga, taip pat 
turi būti gerinamos. Siekiant pagerinti saugą ir saugumą, dėmesys turė-
tų būti skiriamas privatumui ir duomenų apsaugai užtikrinti tose srity-
se, kur taikomos stebėjimo, registravimo ir kontrolės priemonės. Ribo-
to judumo asmenims turėtų būti pasiūlyta patogių transporto 
sprendimų. Infrastruktūra turi būti kuriama, prižiūrima ir naujinama 
taip, kad būtų visiems prieinama. Saugesnė ir patikimesnė miestų ap-
linka skatintų naudotis viešuoju transportu bei dviračiais ir vaikščioti 
pėsčiomis, o tai ne tik padėtų išspręsti transporto grūsčių problemą ir 
sumažinti išlakų kiekį, bet ir turėtų teigiamos įtakos žmonių sveikatai 
bei gerovei. 

3.7.2.�Geresnë�transporto�tinklo�prieþiûra��

ir�integracija�

Transportas – tinklo sektorius, kurį sudaro keletas elementų:  
infrastruktūra, transporto mazgai, transporto priemonės ir įranga, 
transporto priemonėse naudojamos su infrastruktūra susijusios IRT 
sistemos, tinklo paslaugos ir darbo bei administracinės procedūros. 
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Kad žmonių ir prekių vežimo paslaugos būtų veiksmingos ir našios, 
visų pirma reikia, kad visi šie elementai gerai veiktų kartu. Siekiant 
sumažinti transporto grūstis, išlakų kiekį, taršą ir nelaimingų atsitiki-
mų skaičių, būtų labai tikslinga geriau naudoti tinklo pajėgumą ir 
sąlyginius kiekvienos transporto rūšies privalumus. Tačiau, norint tai 
pasiekti, reikia optimizuoti tinklo, kaip vieno bendro objekto, veiki-
mą. Šiuo metu rūšiniai tinklai iš esmės atskirti nes tos pačios rūšies 
transportas nėra pakankamai integruotas skirtingose šalyse. Keleivi-
nio transporto srityje oro transporto ir greitųjų traukinių susiejimas – 
ypač svarbus uždavinys. Krovininio transporto srityje turi būti įdiegta 
pažangi ir integruota logistikos sistema, kurios svarbiausias elemen-
tas – uostų ir įvairiarūšių terminalų plėtra. Vykstant urbanizacijai, bus 
pereinama prie mažiau aplinkai žalingų transporto rūšių, o tai ypač 
svarbu miesto transporto srityje. 

Infrastruktūra turėtų būti gerai prižiūrima, o jos gerinimo darbai 
tinkamai koordinuojami. Taip sumažėtų nelaimingų atsitikimų ir 
veiklos sąnaudų, taip pat transporto grūsčių, taršos ir triukšmo. Sie-
kiant kuo labiau padidinti socialinę ir ekonominę naudą, atsižvelgiant 
į išorės veiksnius ir poveikį visam tinklui, turėtų būti planuojama 
nauja prioritetinė infrastruktūra. 

3.7.3.�Ekologiškesnis�transportas�

ES transporto politika nenumato vieno bendro „ekologiško“ 
transporto apibrėžimo. Tai galima būtų apibrėžti aplinkos taršos eu-
ronormomis, taikomomis varikliams, tačiau ES aktyviau plėtoja „eko-
logiškesnio“ ir „švaraus“ transporto koncepciją. Ekologiškesnėmis 
transporto priemonėmis laikytinos: 

− biodegalus (ypač biodujas) naudojančios transporto priemonės; 
− hibridinės, kištukinės-hibridinės (angl. plug-in) (elektros ir vi-
daus degimo varikliai), o tolesnėje ateityje ir tribridinės (tris 
energijos šaltiniai) transporto priemonės; 

− elektromobiliai; 
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− vandenilinio kuro elementais varomi automobiliai; 
− kitą alternatyvią (ne iškastinį kurą) energiją naudojantys auto-

mobiliai. 
Ekologiškiausiomis transporto rūšimis laikomas pėsčiųjų ir dvi-

račių transportas taip pat gali būti laikomas ekologiškesniu, palyginti 
su kitais sprendimais.  

Sumažinti transporto poveikį aplinkai įmanoma tik ėmusis prie-
monių daugeliui aplinkos politikos tikslų pasiekti. Dėl visų transporto 
sistemų ir jų naudojimo aspektų ypač svarbu sumažinti suvartojamą 
neatsinaujinančiųjų energijos išteklių kiekį. Dėl nepageidaujamų 
transporto veiklos padarinių aplinkai reikės imtis tolesnių veiksmų, 
visų pirma susijusių su triukšmo, orą teršiančių medžiagų ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakų mažinimu.  

3.7.4.�ES�pirmavimas�transporto�paslaugø��

ir�technologijø�srityje�

Transporto uždaviniai visų pirma bus sprendžiami naudojantis 
technologinėmis naujovėmis. Taikant naujas technologijas, bus gali-
ma teikti keleiviams naujas patogesnes paslaugas, padidinti transporto 
saugumą bei patikimumą ir sumažinti transporto poveikį aplinkai. 
Pagal programą Galileo remiamos programinės infrastruktūros (angl. 
soft infrastructures), tokios kaip intelektinės kelių transporto siste-
mos, geležinkelio eismo ir oro eismo (iniciatyvos „Bendras Europos 
dangus“ programa SESAR) valdymo sistemos, padėtų optimizuoti 
tinklo darbą ir padidinti saugumą, o naujoviškos variklių technologi-
jos padėtų sumažinti išlakų kiekį ir priklausomybę nuo naftos išteklių, 
padidinti komfortą. Darniajam transportui kuriami technologiniai 
sprendimai taip pat labai svarbūs, skatinant augimą ir išlaikant darbo 
vietas. Dėl visuomenės senėjimo gali kilti pavojus Europos konku-
rencingumui pasaulio ekonomikoje ir galimybei Europoje išlaikyti 
aukštą gyvenimo lygį. Siekiant to išvengti, bus itin svarbu padidinti 
ES ekonomikos produktyvumą, visų pirma išlaikant našią transporto 
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sistemą bei daugiau investuojant į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Euro-
pa pirmauja pasaulyje daugelyje transporto sričių, įskaitant infrastruk-
tūrą, transporto įrangos gamybą, transporto paslaugas ir logistiką. 
Atsižvelgiant į tai, kad visuotinė konkurencija veikiausiai didės, svar-
biausia išlaikyti bei sustiprinti šią poziciją ir taip išsaugoti bendrąjį 
ES ekonomikos konkurencingumą. Be to, būtina suteikti galimybę 
mūsų transporto sektoriui aptarnauti naujas besiplečiančias rinkas. 
Kontroliniai�klausimai�

1. Kas nulemia kokybiškos transporto sistemos atsiradimą?  
2. Kas tai yra ekologiškas transportas? 
3. Kas kelia didžiausią pavojų ES transporto sistemos konkuren-

cingumui? 

3.8.�ES�transporto�politikos�priemonës�

ES remiasi kompleksine transporto politika, kuri turi būti pagrįs-
ta tinkamu balansu tarp infrastruktūros plėtros ir neigiamo transporto 
poveikio. Kiekviena nauja infrastruktūra įsiterpia į susiformavusią 
gamtinę aplinką, gali neigiamai (bet gali ir teigiamai) veikti ekologinę 
pusiausvyrą. Žinoma, būtina ir finansinė pusiausvyra (investicijų į 
transporto infrastruktūrą pagrindimas gaunama nauda, sukuriama 
pridėtine verte, socialine gerove). Todėl būtina remtis esminėmis dar-
nios transporto politikos priemonėmis, išskirsime keletą pagrindinių 
tokių priemonių.  

3.8.1.�Infrastruktûra�ir�transporto�tinklø�plëtra��

Kad transporto sistema optimaliai veiktų, būtina visiškai integ-
ruoti ir tarpusavyje suderinti įvairias tinklo dalis ir susieti skirtingus 
(rūšinius) tinklus. Siekiant šio tikslo, ypač svarbūs yra transporto 
mazgai – jie ne tik yra tinklo logistikos centrai, bet ir padeda užtikrin-
ti krovininio ir keleivinio transporto ryšį bei galimybę rinktis. Tose 
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vietose, kur yra galimybė sutelkti ir optimizuoti keleivių bei krovinių 
srautus, turėtų būti skatinama įrengti įvairiarūšės ir perkrovos plat-
formas. Tai itin aktualu vietovėse, kuriose didelis keleivinio ir krovi-
ninio transporto srautas, t. y. miestų teritorijose ir aktyvaus eismo 
transporto koridorių sankirtose. Tikslingai organizuojama infrastruk-
tūros plėtra padės išvengti transporto grūsčių ir neprarasti laiko. To-
dėl, siekiant optimizuoti transporto grandines ir visą transporto tinklą, 
būtina infrastruktūrą planuoti apdairiai ir laikyti jos plėtrą prioritetine 
sritimi. Siekiant sumažinti transporto grūstis ir aplinkos taršą, labai 
svarbu ne tik pašalinti kliūtis, bet ir nustatyti žaliuosius koridorius. 
Tarp infrastruktūros projektų – Europos pasaulinės navigacijos paly-
dovų sistemos (Galileo ir EGNOS), kuriomis papildomi tradiciniai 
tinklai ir sudaromos sąlygos juos veiksmingiau eksploatuoti. Remian-
tis patirtimi, įgyta įgyvendinant Direktyvą dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo ir Direktyvą dėl tam 
tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo, vertinant skir-
tingų rūšių transportui ir galbūt skirtingoms šalims skirtus infrastruk-
tūros projektus, turėtų būti taikoma bendroji metodika ir remiamasi 
panašiomis prielaidomis. Būtina turėti bendruosius duomenis ir rodik-
lius – galima pradėti nuo eismo ir grūsčių. Tai padės atrinkti projek-
tus, remiantis palyginamuoju sąnaudų ir naudos santykiu ir atsižvel-
giant į visus susijusius veiksnius: socialinį ir ekonominį poveikį, 
indėlį į sanglaudos užtikrinimą ir padarinius visam transporto tinklui. 
Naujoji infrastruktūra yra brangi, bet optimaliai naudojant esamą inf-
rastruktūrą gerų rezultatų būtų galima pasiekti mažesniais ištekliais. 
Tam būtina tinkamai valdyti, prižiūrėti, naujinti ir taisyti didelį inf-
rastruktūros tinklą, kuris iki šiol padeda Europai būti konkurencingai. 
Esamos infrastruktūros atnaujinimas, naudojant ir pažangiąsias trans-
porto sistemas, daugeliu atvejų yra pigiausias būdas pagerinti visą 
transporto sistemos veiklą. Iki šiol infrastruktūra iš esmės skirta tiek 
keleivinėms, tiek krovininėms transporto priemonėms, tačiau suinten-
syvėjęs eismas ir transporto grūstys, ypač miestuose ir aplink juos, 
lėmė keleivinio ir krovininio transporto nesuderinamumą. Reikėtų 
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apsvarstyti galimybę vietovėse, kur eismo srautas didelis, sukurti spe-
cialias keleivinio ir krovininio transporto infrastruktūras – nutiesti 
specialius krovininio transporto koridorius arba nustatyti labai gerai 
apgalvotas pirmumo taisykles. Infrastruktūromis būtų galima naudotis 
veiksmingiau, jei jų naudotojai atitiktų kroviniams, greičiui ir t. t. tai-
komus panašius reikalavimus.  

Europa turi ilgą kranto liniją ir daug uostų, todėl jūrų laivybos 
sektorius yra vertinga alternatyva sausumos transportui. Iki galo įgy-
vendinus Europos jūrų transporto erdvės be kliūčių projektą ir 
2018 m. jūrų transporto strategiją, būtų galima įgyvendinti jūrų greit-
kelių koncepciją ir panaudoti Europos vidaus trumpųjų nuotolių jūros 
laivybos potencialą. Logistikos operacijos, kurias vykdant naudojami 
jūrų, geležinkelių ir (arba) upių saitai, taip pat turi didelį plėtros po-
tencialą. Vykdant sudėtingų, keletą subjektų apimančių transporto 
grandinių priežiūrą ir teikiant transporto naudotojams informaciją 
apie laisvus kelius bei apylankas ir galimus eismo sutrikimus, ypač 
svarbios informacinės sistemos. Važtos dokumentai ir bilietai turėtų 
būti elektroniniai ir pritaikyti įvairių rūšių transportui, bet kartu turi 
būti užtikrinta asmens duomenų apsauga. Atsakomybės, ginčų spren-
dimo ir skundų nagrinėjimo klausimai visoje transporto grandinėje 
turėtų būti kuo aiškiau formuluojami ir racionaliau sprendžiami. Sie-
kiant prisidėti prie geresnio transporto srautų valdymo ir integravimo, 
turėtų būti plačiau taikomos intelektinės transporto sistemos.  

3.8.2.�Finansavimas�ir�ištekliai��

darniojo�transporto�sistemai�sukurti�

Pereinant prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių te-
chnologijų ekonomikos, bus privalu atlikti nuodugnią transporto sis-
temos patikrą. Tam reikės nemažo ir gerai koordinuojamo finansavi-
mo, bet rasti reikiamus išteklius bus sudėtinga: viešieji finansai yra 
riboti. Senėjančios visuomenės reikmėms – pensijoms ir sveikatos 
priežiūrai – bus išleidžiama vis daugiau viešųjų lėšų. Transporto sek-
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torius sukuria didelę įplaukų į valstybių biudžetą dalį. Energijos mo-
kesčiai sudaro 1,9 % BVP, o didžioji jų dalis – mokesčiai už kelių 
transporto ir asmeninių automobilių naudojamus degalus. Dar 0,6 % 
BVP surenkama iš mokesčių už transporto priemones. Taikomi ir 
kitokie mokesčiai bei rinkliavos už naudojimąsi infrastruktūra. 
Transporto naudotojai jau moka dideles sumas, tačiau jų mokama 
kaina dažnai mažai tesusijusi su realiomis sąnaudomis, kurias dėl jų 
pasirinkimo patiria visuomenė.  

Investicijos į transporto infrastruktūrą daugiausia finansuojamos iš 
viešųjų lėšų; iš jų dažnai padengiama ir apytikriai 50 % viešojo trans-
porto paslaugų sektoriaus veiklos sąnaudų. Kartu su naudotojų moka-
momis sumomis naudoti viešąsias lėšas pateisinama, nes taip gaunama 
daugiau socialinės ir ekonominės naudos. Šią naudą reikėtų vertinti 
taikant ES lygmeniu laipsniškai suderintus projektų vertinimo metodus. 

Manoma, kad bendrosios kelių transporto infrastruktūros sąnaudos 
(nustatyta sąnaudų ir priežiūros išlaidų suma) sudarys apytikriai 1,5 % 
BVP. Remiantis atliktais su kelių transportu susijusiais skaičiavimais, 
išorinės sąnaudos dažniausiai siekia 2,6 % BVP. Šios sąnaudos papras-
tai padengiamos visų piliečių lėšomis, taigi ne su išorės veiksniais susi-
jusiais būdais. Ne visais atvejais paisoma principo „teršėjas moka“. 
Europos Komisija pasiūlė etapinę visų rūšių transporto išorinių sąnau-
dų internalizavimo strategiją, pagal kurią, be kita ko, svarstoma gali-
mybė nuo 2012 m. aviaciją įtraukti į ES šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo leidimų prekybos sistemą ir pradėti taikyti internaliza-
vimo mokesčius sunkiasvorių krovinių transporto priemonėms.  

3.8.3.�Aplinkà�tausojanèios�technologijos�ir�inovacijos�

Mokslo ir pramonės atstovai aktyviai ieško sprendimų, susijusių 
su transporto sauga, priklausomybe nuo degalų, transporto priemonių 
išlakomis ir grūstimis transporto tinkle. Dėl minėtųjų pasaulio gyven-
tojų gausėjimo tendencijų ir automobilių savininkų skaičiaus visame 
pasaulyje didėjimo atsirado didelis poreikis keisti naudojamas techno-
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logijas ir pereiti prie mažiau aplinką teršiančių arba visiškai aplinkos 
neteršiančių transporto priemonių, taip pat ieškoti alternatyvių darnio-
jo transporto sprendimų.  

Jau dabar kai kurios kelių statybos technologijos pasiekė tokį ly-
gį, kad jų ilgaamžiškumas apima keturis ar penkis dešimtmečius. Ma-
noma, kad kur kas ilgiau tarnaus ir transporto priemonės, ypač laivai 
ir lėktuvai. Planuojant transporto sistemos plėtrą, būtina įvertinti, 
kuriam laikui taikytini transporto politikos sprendimai ir kurios gy-
ventojų kartos jais naudosis.  

Europa turi sudaryti sąlygas darniam mobilumui, jei įmanoma, 
pasiūlydama visam pasauliui tinkamų sprendimų, kurie galėtų būti 
taikomi ir kituose pasaulio regionuose. Politikos kūrėjai privalo nu-
statyti reikiamas pamatines sąlygas, pagal kurias perspektyvios te-
chnologijos būtų teikiamos rinkai, nepervertindami jokios konkrečios 
technologijos. Tam visų pirma būtina nustatyti atviruosius standartus, 
užtikrinti sąveiką, didinti mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidas techno-
logijoms, kurios dar nėra visiškai parengtos teikti rinkai, apibrėžti 
aiškią teisinę ir reguliavimo sistemą, t. y. atsakomybės bei privatumo 
klausimus, ir skatinti naudotis gerąja patirtimi.  
Kontroliniai�klausimai�

1. Kaip suprantate sąvoką „darni transporto sistema“? 
2. Kodėl ES tiek daug dėmesio skiriama skirtingų transporto ša-

kų integracijai? 
3. Kokia transporto politika laikoma kompleksine? 
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3.9.�ES�transporto�tinklø�plëtros�politika�

3.9.1.�Transeuropinio�ir�paneuropinio��

transporto�tinklo�formavimo�politika��

Transeuropiniai tinklai (angliškas trumpinys – TEN) bendrąja 
prasme yra apibrėžiami kaip infrastruktūros tinklai transporto, ener-
getikos ir telekomunikacijų sektoriuose. ES TEN formavimo idėja 
gimė dar praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pabaigoje kartu su 
ES politiniu sprendimu suformuoti bendrąją integruotą vidaus rinką. 
ES sprendimus priimantys politikai aiškiai suprato, kad integruotos 
rinkos, kurios svarbiausi bruožai yra laisvas prekių, paslaugų ir asme-
nų judėjimas visoje Bendrijoje, funkcionavimas yra neįmanomas be 
efektyvių transporto, energetikos ir telekomunikacijų tinklų.  

Juridinis TEN kūrimo pagrindas buvo padėtas dar Romos sutar-
tyje, tačiau finansiniai ir kiti ES bei jos šalių įsipareigojimai koordi-
nuotai plėtoti infrastruktūrą įteisinti 1992 m. Mastrichto sutartyje. 
Joje suformuluotas tikslas skatinti TEN, kaip labai svarbaus vidaus 
rinkos kūrimo ir ekonominės bei socialinės sanglaudos stiprinimo 
elemento, plėtrą. Be to, prioritetas turi būti skiriamas nacionalinių 
tinklų tarpusavio sąveikai ir techniniam suderinamumui užtikrinti bei 
sinergijai tarp visų trijų TEN rūšių (transporto, energetikos ir teleko-
munikacijų) stiprinti.  

Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) formavimo svar-
biausias tikslas – sukurti vientisą multimodalinį tinklą, apimantį ne 
tik tradicinius antžeminius sausumos, vandens ir oro transporto inf-
rastruktūros statinius, bet ir techninę, informacinę bei telekomunika-
cijų įrangą, reikalingą efektyviam transportavimo ir eismo valdymo 
procesui (kitaip tariant – intelektinėms transporto sistemoms) užtik-
rinti. Inovacijų diegimu grindžiamos sistemos suteikia apčiuopiamą 
ekonominę naudą ne tik transporto sektoriui, bet turi esminę įtaką 
inovatyvių, aukštųjų technologijų pramonės šakų plėtojimuisi. Ben-
drąja prasme ES transporto infrastruktūrą sudaro automobilių, gele-
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žinkelių ir vidaus vandens kelių tinklai, jūrų greitkeliai, jūrų ir vidaus 
vandenų uostai, oro uostai ir kiti transporto šakų tarpusavio sąveiką 
užtikrinantys objektai. Nagrinėjant TEN-T formavimo politikos nuo-
statas, būtina turėti omenyje, jog toli gražu ne visi ES valstybių trans-
porto infrastruktūros komponentai įeina į transeuropinį tinklą, o tik 
svarbiausieji, turintys didžiausią reikšmę Bendrijos rinkos funkciona-
vimui ir pripažįstami kaip ES bendrojo intereso transporto infrastruk-
tūros objektai. Europos Sąjungos 27 šalys disponuoja apie 5 mln. km 
patobulintos dangos kelių (iš jų – 61,6 tūkst. km greitkelių), 
215,4 tūkst. km geležinkelių (iš jų – 107,4 tūkst. km elektrifikuoti) ir 
41 tūkst. km naviguojamų vidaus vandens kelių. Jiems rekonstruoti ir 
modernizuoti reikalingos milžiniškos lėšos: pvz., 2000–2006 m. 
šiems tikslams išleista 859 mlrd. EUR. Tuo tarpu, įgyvendinant minė-
tosios Mastrichto sutarties nuostatas, parengtose TEN-T plėtros gairė-
se į TEN-T įtraukta 95,7 tūkst. km kelių, 106 tūkst. km geležinkelių 
(iš jų – 32 tūkst. km greitųjų geležinkelių), 13 tūkst. km vidaus van-
dens kelių, 411 oro uostų ir 404 jūrų uostai. TEN-T tinklą Lietuvoje 
sudaro 1,608 tūkst. km automobilių kelių, 1,173 tūkst. km geležinke-
lių, Klaipėdos uostas, Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai, vidaus 
vandens kelias E-41 (Kaunas–Jurbarkas–Klaipėda), t. y. svarbiausi 
tarptautinį eismą užtikrinantys infrastruktūros elementai. 2012 m. bus 
nustatytas naujas ES TEN-T tinklas, kai kurie nauji elementai įtraukti 
ir į Lietuvos TEN-T tinklą.  

Didžioji dauguma TEN-T transporto jungčių ir mazgų jau egzis-
tuoja, tačiau jiems modernizuoti dar būtinos didelės investicijos (apie 
600 mlrd. EUR). Nepaisant to, kad kiekviena valstybė pati atsako už 
infrastruktūros planavimą ir įgyvendinimą savo teritorijoje, dėl ES plėt-
ros ir fakto, kad tinklai tampa vis sudėtingesni, vis aktualesnis tampa 
klausimas, kaip būtų galima suderinti nacionalinį planavimą su plana-
vimu Europos lygmeniu. Tam tikslui, remiantis suderintais konkrečiais 
kriterijais, buvo identifikuoti ES bendrojo intereso infrastruktūros prio-
ritetiniai projektai (3.3 pav.), skirti pagrindinėms geležinkelių, kelių ir 
vidaus vandens kelių ašims, kertančioms kelias valstybes nares. Pirmo-
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joje, t. y. 1996 m., redakcijoje buvo 14 svarbiausių projektų tarpvalsty-
binio eismo srautams užtikrinti ir sanglaudos bei darnaus vystymosi 
tikslams įgyvendinti. 2004 m., t. y. po ES išsiplėtimo, patvirtinta jau 30 
ES bendrosios svarbos projektų, kuriems šalia nacionalinių finansavi-
mo prioritetų atitinkamais Bendrijos teisės aktais reglamentuojama 
finansinė parama ir koordinavimas visos ES lygiu. Šie projektai turi 
būti įgyvendinti iki 2020 m., o jų vertė 2007–2020 m. laikotarpiu siekia 
270 mlrd. EUR (iš jų 2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu – 154 mlrd. 
EUR). Be abejo, didžiąją dalį šių išteklių (apie 70 %) skiria pačios ES 
šalys narės, tačiau jų bendrafinansavimas yra realizuojamas ir Bendri-
jos finansinių instrumentų (TEN-T, Sanglaudos ir Europos regioninės 
plėtros fondų, taip pat Europos investicijų banko lengvatinių paskolų) 
lėšomis. 2007–2013 m. šie finansiniai instrumentai finansuoja apie 
30 % reikalingų išlaidų. Nuo 2012 m. prioritetinius projektus pakeis 
vadinamieji pagrindinio tinklo (angl. core network) projektai. Mažiau 
svarbūs projektai pateks į bendrąjį TEN-T tinklą (angl. comprehensive 
network). 

Svarbu pabrėžti, kad tarp minėtųjų 30 prioritetinių projektų yra 
įtrauktas ir Rail Baltica projektas, o tai vienas iš lemiamų veiksnių, 
suteikiančių galimybę ateityje realiai pasiekti mūsų transporto infrast-
ruktūros techninį suderinamumą su TEN-T, greta susisiekimo auto-
mobilių keliais pagerinimo plėtojant ir mišrųjį transportą. Būtent ke-
lių ir geležinkelio infrastruktūros efektyvios sąveikos užtikrinimas 
suteiktų papildomų konkurencinių galimybių Lietuvos transporto 
įmonėms teikti kokybiškas, logistikos principais pagrįstas prekių pri-
statymo paslaugas.  

Prioritetinių ES transporto projektų vizualizuotas sąrašas (kuris 
bus pakeistas pagrindiniais (angl. core) projektais nuo 2012 m.) pa-
teiktas 3.3 pav.  

Neretai pamirštamas kitas svarbus transporto operatoriams TEN-
T prioritetinis projektas – vadinamasis Jūrų greitkelių projektas. Jis 
yra paskirstytas į šiuos keturis ES jūrų pakrančių regionus: Baltijos 
jūros,  Vakarų  Europos,  Pietryčių  Europos  ir  Pietvakarių  Europos. 
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Lietuvos vežėjams ir ekspeditoriams, be abejo, aktualus yra Baltijos 
jūros greitkelių, galinčių tinkamai papildyti logistikos paslaugų rinką, 
regionas. Transeuropinio jūrų greitkelių tinklo plėtojimo svarbiausias 
tikslas – koncentruoti krovinių srautus jūrų linijose, siekiant pagerinti 
egzistuojančias ir įsteigti naujas reguliarias prekybinės laivybos jung-
tis prekėms vežti tarp ES valstybių narių. Tai ypač svarbu periferi-
nėms išplėstosios ES narėms (tarp jų – ir Lietuvai), taip pat valsty-
bėms, atskirtoms nuo ES centrinės dalies natūraliais barjerais 
(Lietuvai taip pat tai iš dalies taikytina, turint omenyje Baltijos jūros 
„barjerą“). 

Atsižvelgdama į naujus globalizacijos iššūkius, 2009 m. Europos 
Komisija inicijavo TEN-T politikos peržiūros pradžios procesą, iš-
leisdama Žaliąją knygą „TEN-T politikos peržiūra siekiant geriau 
integruoto transeuropinio transporto tinklo įgyvendinant bendrąją 
transporto politiką“. Čia teigiama, kad TEN-T politika turi užtikrinti 
veiksmingesnį transporto sektoriaus funkcionavimą, remiantis integ-
ruota ir inovacine infrastruktūra, atspindinčia platesnes politines, so-
cialines ir ekonomines aplinkybes. Ekonomikos augimas ir darbo 
vietų kūrimas labai priklauso nuo ES tarptautinio konkurencingumo, 
kurį padeda užtikrinti geras susisiekimas su kitomis pasaulio šalimis. 
Transportas ir transporto infrastruktūra yra svarbios sritys, kuriose 
daug galimybių konstruktyviai prisidėti ir prie kovos su klimato kaita 
tikslų įgyvendinimo. 

Svarbu, kad transeuropinės magistralės sustiprina išsiplėtusios 
ES konkurencingumą ir sanglaudą, užtikrina geresnį susisiekimą vi-
daus rinkoje. Taigi TEN-T politikoje iš esmės nesprendžiamas klau-
simas dėl ES transporto jungčių su kaimyninėmis šalimis ar tolimes-
niais prekybos partneriais. Nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio 
pradžios šios transporto jungtys plėtojamos įgyvendinant visos Euro-
pos (paneuropinių) transporto koridorių ir regionų sistemą, kuri 
buvo suformuluota dviejų Kretoje (1994 m.) ir Helsinkyje (1997 m.) 
vykusių Europos ministrų konferencijų metu, siekiant sujungti ES 15 
su tuometinėmis kaimyninėmis šalimis.  
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Tarp dešimties šiose konferencijose patvirtintų prioritetiškai plė-
totinų transporto koridorių pateko du multimodaliniai koridoriai, ker-
tantys Lietuvos teritoriją: 

− Šiaurės–Pietų krypties Nr. I (automobilių kelias Via Baltica ir 
geležinkelio linija Talinas–Ryga–Kaunas–Varšuva); 

− Rytų–Vakarų krypties koridoriaus Nr. IX kelių ir geležinkelių 
atšakos IXB (Kijevas–Minskas–Vilnius–Kaunas–Klaipėda) ir 
IXD (Kaunas–Kaliningradas).  

Paneuropinių ir transeuropinių transporto tinklų politika sudarė 
sąlygas geriau koordinuoti valstybių narių infrastruktūros projektų 
planavimą. Įgyvendinant šią politiką, padaryta didelė pažanga ir su-
teikta apytikriai trečdalis TEN-T būtinų investicijų – apie 400 mlrd. 
EUR (COM (2007) 135). Pasinaudojus iki stojimo suteiktomis inves-
ticijomis ir išplėtus transeuropinius transporto tinklus į naujas valsty-
bes nares, sudarytos sąlygos struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšomis 
laipsniškai šalinti tų valstybių narių infrastruktūros trūkumus. Reiks 
dar daug dirbti, tačiau jau dabar galima teigti, kad transeuropiniai 
transporto tinklai labai padėjo susieti ES rinkas ir užtikrinti žmonių 
ryšius. 

Nors 30 prioritetinių europinių tinklų (TEN) projektams finan-
suoti iš viso jau išleista apie trečdalis lėšų, valstybių narių viešojo 
finansavimo pajėgumai išlieka riboti. Investicijų į transporto infrast-
ruktūrą dydis yra sumažėjęs visose valstybėse narėse ir dabar sudaro 
mažiau kaip 1 % BVP. ES 2007–2013 m. finansinėje perspektyvoje 
irgi numatytas tik nedidelis TEN biudžeto padidėjimas. Atsižvelgda-
ma į ribotas turimas lėšas, ES turi bendrąjį finansavimą iš TEN biu-
džeto skirti svarbiausioms tarpvalstybinėms atkarpoms ir kitiems pa-
grindiniams prioritetinių pralaidumo trukdžių mažinimo projektams. 
Valstybės narės taip pat privalo kiek įmanoma panaudoti struktūrinius 
ir sanglaudos fondus transporto infrastruktūros finansavimui remti. 
ES lėšos skiriamos tiems projektams, kurie gali suteikti didžiausią 
pridėtinę vertę Europai, ir ten, kur yra užtikrintas aktyvus bendradar-
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biavimas su nacionalinėmis ir tarptautinėmis finansavimo instituci-
jomis. Taip pat turėtų būti ieškoma naujų būdų infrastruktūrai finan-
suoti. Komerciškai gyvybingiausių transporto tinklų dalių finansavi-
mą turėtų labiau papildyti kelių naudotojo mokestis. ES priėmė naują 
kelių mokesčių direktyvą, kaip pagrindą įvesti moduliuotą sunkiasvo-
rių sunkvežimių apmokestinimą europiniame tinkle. Geležinkelio 
transporto srityje nepriklausomi infrastruktūros valdytojai apmokesti-
na operatorius geležinkelių naudotojo mokesčiu. Tokių apmokestini-
mo sistemų tikslas – finansuoti infrastruktūrą. Be to, tais atvejais, kai 
neįmanoma padidinti infrastruktūros pajėgumo, apmokestinimas gali 
padėti optimizuoti eismą. Mokestis gali būti moduliuojamas atsižvel-
giant į poveikį aplinkai arba transporto spūsties riziką, ypač ekologiš-
kai jautriose vietovėse. Tokiose vietovėse galėtų būti naudojami kiti 
pajėgumų paskirstymo būdai, kaip antai komerciniai tranzito teisių 
mainai. 

3.9.2.�TEN-T�tinklas�ir�jungtys��

su�kaimyninëmis�šalimis�

Po 2004 m. ir 2007 m. ES plėtros didžioji Kretos–Helsinkio 
transporto koridorių dalis atsirado Europos Sąjungoje ir todėl dabar 
įeina į TEN-T tinklą (tarp jų ir Lietuvos TEN-T tinklo dalis). Iškilo 
būtinybė aktyviau spręsti visos Europos transporto koridorių ir regio-
nų sistemos trūkumų problematiką, siekiant pagerinti ES ir trečiųjų 
šalių transporto sistemų suderinamumo politikos įgyvendinimą. Kita 
vertus, norint užtikrinti, kad, esant ribotiems ištekliams infrastruktū-
ros plėtrai, būtų suteiktas pastebimas postūmis prekybai ir ekonomi-
kos augimui Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse, buvo svarbu 
sutelkti dėmesį į ribotą pagrindinių tarpvalstybinių jungčių skaičių. 
Siekdama įgyvendinti Europos kaimynystės politikos koncepciją 
transporto srityje ir rasti būdus, kaip geriau sujungti ES su jos kaimy-
nėmis, 2004 m. Europos Komisija sudarė Aukštojo lygio pareigūnų 
grupę pagrindinių transeuropinių transporto magistralių pratęsimo į 
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kaimynines šalis ir regionus klausimu. Grupės ataskaita Komisijai 
įteikta 2005 m. gruodžio mėn. Išnagrinėjusi Aukštojo lygio pareigūnų 
grupės siūlymus ir viešųjų konsultacijų metu gautus atsiliepimus, 
Komisija padarė išvadą, kad grupės darbas teikia gerą ES ir kaimyni-
nių šalių bendradarbiavimo pagrindą. Todėl Komisija Tarybai ir Eu-
ropos Parlamentui rekomendavo atsižvelgti į grupės ataskaitą ir pri-
tarti siūlymui atnaujinti paneuropinių transporto koridorių ir regionų 
sistemos koncepcijos apimtį, kad joje atsispindėtų naujos geopolitinės 
aplinkybės po ES plėtros ir pagrindinės transeuropinių tinklų magist-
ralės būtų geriau sujungtos su kaimyninių šalių tinklais. Remiantis 
šiomis rekomendacijomis, patvirtintos penkios transnacionalinės 
transporto ašys (3.4 pav.): 

– Jūrų greitkeliai jungia tarpusavyje Baltijos, Barenco, Atlanto 
(įskaitant atokiausius regionus – Kanarų, Azorų ir Madeiros salas), 
Viduržemio, Juodosios ir Kaspijos jūrų regionus bei šių regionų pa-
krančių šalis, taip pat Sueco kanalo jungtį su Raudonąja jūra;  

– Šiaurės ašis jungia šiaurinę ES dalį su Norvegija šiaurės kryp-
timi ir su Baltarusija bei Rusija rytų kryptimi (ši ašis apima ir IX pa-
neuropinio koridoriaus atšakas Lietuvos teritorijoje). Taip pat nusta-
tyta jungtis su Barenco regionu, jungianti Norvegiją su Rusija per 
Švediją ir Suomiją;  

– Centrinė ašis jungia ES vidurinę dalį su Ukraina ir Juodąja jū-
ra, o per vidaus vandenų jungtis – su Kaspijos jūra. Į šią ašį taip pat 
įeina tiesioginė Ukrainos jungtis su transsibiro geležinkeliu ir Dono 
bei Volgos vidaus vandens kelio jungtis su Baltijos jūra;  

– Pietryčių ašis jungia ES su Balkanais ir Turkija, o toliau su 
Pietų Kaukazu ir Kaspijos jūra bei su Artimaisiais Rytais iki Egipto ir 
Raudonosios jūros; 

– Pietvakarių ašis jungia pietvakarinę ES dalį su Šveicarija ir 
Maroku, į ją įeina Magrebino jungtis, jungianti Maroką, Alžyrą ir 
Tunisą bei jos tąsą į Egiptą.  

Atliktas rinkos tyrimas parodė, kad šios penkios ašys daugiausia 
prisideda prie tarptautinių mainų, prekybos ir eismo srautų plėtros.  
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Siekiant stiprinti regionų bendradarbiavimą ir ilgalaikę integraciją, į 
šias ašis įtrauktos kai kurios atšakos regionuose, kur eismo intensy-
vumas turi augimo potencialą. Tokiu būdu visos Europos transporto 
koridoriai iš esmės buvo visiškai integruoti į naująsias transporto 
tinklų struktūras: dauguma jų dabar eina ES teritorija ir todėl sudaro 
transeuropinių transporto tinklų dalį, o likusieji koridoriai įeina į 
anksčiau minėtąsias penkias ašis. 

Akivaizdu, kad prekybai skatinti ir regionų bendradarbiavimui 
stiprinti esminę reikšmę turi ne tik transporto magistralės, bet ir atvi-
ros, saugios sienos tarp ES ir kaimyninių šalių bei tarp pačių kaimy-
ninių šalių. Svarbu pabrėžti, kad šios penkios ašys nekeičia nustatytų 
ES transeuropinių transporto tinklų plėtros prioritetų. Komisijos 
nuomone, labai svarbu, kad penkių magistralių plėtra būtų glaudžiai 
koordinuojama su kituose regionuose tarptautinius transporto korido-
rius plėtojančiomis organizacijomis. Tai pirmiausia TRACECA kori-
dorius Vidurinėje Azijoje, Afrikos žemyno tinklai, taip pat tinklai, 
jungiantys Europą su Azija, kuriuos plėtoja Jungtinių Tautų Europos 
ekonominė komisija, Jungtinių Tautų Azijos ir Ramiojo vandenyno 
ekonominė ir socialinė komisija bei Tarptautinis transporto forumas 
(buvusi Europos transporto ministrų konferencija). 
Kontroliniai�klausimai�

1. Kas lemia užsitęsusią ES TEN-T tinklo plėtrą? 
2. Kodėl siekiama sujungti TEN-T tinklą su kaimyninėmis šali-

mis? 
3. Kuo Lietuvai svarbi TEN-T tinklo formavimo politika? 
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3.10.�ES�transporto�politika�horizontaliosiose�srityse�

ES institucijos aktyviai plėtoja transporto politiką ne tik sektori-
nėse, bet ir horizontaliosiose srityse, tokiose kaip eismo saugos ir 
saugumo politika, intelektinių transporto sistemų diegimas ar trans-
porto ekologizavimas. Keletą svarbiausiųjų panagrinėsime tolesniuo-
se skyriuose. 

3.10.1.�Intelektiniø�transporto�sistemø��

diegimo�politika�

Intelektinėmis transporto sistemomis (ir paslaugomis) priimta 
vadinti bet kokias informacines bei ryšio integruotąsias technologijas 
(paslaugas), kurios užtikrina efektyvesnį, saugesnį ir ekonomiškesnį 
mobilumą ar transportavimą. 

ITS diegimo praktika formavosi atsižvelgiant į JAV intelektinių 
greitkelių sistemos (Intelligent Highway Systems) programos patirtį, 
davusią ne tik pavadinimą, bet ir pradžią tolesnei ITS mokslinių tyri-
mų politikai visame pasaulyje. ES pasuko šiek tiek skirtingu keliu nei 
JAV, visų pirma akcentuodama ne tiek pažangiąsias eismo valdymo 
sistemas, įskaitant informacijos teikimo efektyvumą kelyje, kiek eis-
mo saugos didinimą, taikant pažangiąsias technologijas. Azijos šalys, 
ypač Kinija, daugiausia dėmesio skyrė komercinės paskirties trans-
porto operacijų efektyvumui didinti. Australija akcentavo spūsčių 
mažinimo miestų transporto sistemose kontekstą, diegiant pažangias 
viešojo transporto sistemas. Tuo tarpu Lotynų Amerikos šalys dar tik 
pradeda sistemingiau vystyti ITS, o Afrikos šalyse ITS diegimo tai-
kymas yra gana fragmentinis. Lietuvos atveju, žinoma, aktualiausia 
yra ES patirtis ITS srityje, tačiau moderniai ITS klasifikacijai sudaryti 
čia remtasi ir JAV, Australijos, Kinijos bei Kanados praktika. Kai 
kurios ITS diegimo sritys persidengia tarpusavyje, tačiau yra išskirtos 
kaip atskiros, nes gali priklausyti vienai ar kitai sričiai, tačiau diegia-
ma tik vienos srities rėmuose (pavyzdžiui, pažangiosios viešojo 
transporto sistemos gali ir neapimti pažangiųjų mokėjimo sistemų, 



 

161

kaip ir pažangiųjų mokėjimų sistemų projektai (pavyzdžiui, elektro-
niniai bilietai gali ir neapimti kitų pažangių VT sistemų).  

Modernusis ITS klasifikavimas šiek tiek išplečia konservatyvųjį 
ITS diegimo sričių skirstymą (komercinės paskirties automobilių ITS, 
privataus transporto ITS, viešojo transporto ITS bei infrastruktūrinės 
ITS). Modernusis klasifikavimas pranašesnis tuo, kad labiau susistemi-
na ITS sritis pagal jas vienijantį pobūdį, be to, daugiau atspindi multi-
modalinį transporto kontekstą. Multimodalinių ITS samprata yra mo-
derniojo ITS klasifikavimo vėliavnešė, ypač Skandinavijos valstybėse.  

EK siekia integruoti daugelio pažangiųjų technologijų koncepci-
jas į ITS apibrėžimą. Todėl biometrinės technologijos, RFID (radijo 
dažnių identifikavimas) ir įvairios automatizuotosios sistemos laiko-
mos sudėtine ITS sistemų dalimi.  

Bendruoju atveju išskirtinas toks modernusis ITS sričių klasifi-
kavimas (3.5 pav.).  

 

 
3.5 pav. Modernusis ITS diegimo sričių klasifikavimas 

 
Praktinis ITS diegimo efektyvumas yra pasiekiamas technologijų 

(ITS prietaikų) dėka, kurios, būdamos darniosios ITS architektūros 
dalimi, leidžia pasiekti numatytus rezultatus ir naudą. Šios technolo-
gijos priklauso skirtingų mokslo sričių kompetencijai, todėl jų taiky-
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mas turi būti paremtas aiškia architektūra, nustatančia, kas yra už ką 
atsakingas. Būtent šių technologijų galimybių praplėtimas pamažu 
tampa kertine ITS diegimo politikos esme, kadangi galimybių ribos 
dar toli gražu nėra pasiektos, o kai kuriais atvejais ir neištirtos. Re-
miantis gerąja užsienio šalių praktika, galima išskirti šias pagrindines 
ITS technologijas ir jų teikiamą naudą. 

ITS architektūros terminas apibūdina struktūrinę ITS sistemą su-
darančių komponentų sąveiką. Sisteminės architektūros modelis lei-
džia nustatyti labai plačią sistemos komponentų gamą. ITS architek-
tūra yra multimodalinės sisteminės ITS strategijos pagrindas, 
leidžiantis planuoti technologijų panaudojimą, nustato svarbiausius 
sistemos subjektus ir sąveiką tarp jų. Pavyzdžiui, viešojo keleivinio 
transporto atveju nurodytas ITS architektūros modelis (3.6 pav.) lei-
džia išskirti viešojo transporto subjektų ir technologijų sąveiką: VT 
informacijos centrai laidiniu ryšiu gauna elektroninės šalikelės inf-
rastruktūros (davikliai, kameros) duomenis, kurie V-2-I komunikaci-
jos priemonėmis perduodami autobuso ar kitos transporto priemonės 
borto kompiuteriui (ir vairuotojui). V-2-V komunikacijos dėka kiti 
autobusai gali tiesiogiai gauti šią informaciją. Bevieliu arba vieliniu 
ryšiu informaciją gauna ir keleiviai (SMS užklausos, WAP, realaus 
laiko kelionės planavimas ir pan.). Sąveikios infrastruktūros transpor-
to priemonių sistemos (angl. Cooperative Vehicle-Infrastructure Sys-
tems (CVIS)) yra svarbus sisteminės architektūros komponentas, ka-
dangi jos diegiamos naudojant trijų sektorių – privataus (automobilio 
kūrimas), valstybinio (šalikelės įranga) ir mokslinio (tyrimai) poten-
cialą. Planuojama, kad transporto priemonės galės keistis tarpusavyje 
ir su kelio valdytoju abipusiu ryšiu (bevielio GPRS, UMTS, WLAN, 
Wi-Fi ryšio kanalais, DSRC arba IR ryšiu) informacija apie realaus 
laiko meteorologines ir eismo sąlygas kelyje.  

Nagrinėjant teisės aktus, skirtus atskiroms transporto rūšims, pa-
žymėtina, kad EK pavyko sistematizuoti ITS diegimą visuose trans-
porto rūšyse. Oro transporto srityje programa SESAR tapo pagrindu, 
kuriuo remiantis bus įgyvendinama naujos kartos oro eismo valdymo 
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3.6 pav. Sisteminė ITS architektūra 

 
sistema. Vidaus vandenų kelių srityje pradedamos diegti upių infor-
macijos paslaugos (angl. River Information Services), kurios padės 
valdyti vandenų kelių naudojimą ir krovinių vežimą. Geležinkelių 
tinkle laipsniškai diegiama Europos geležinkelio eismo valdymo sis-
tema (angl. European Rail Traffic Management System, ERTMS) ir 
telematinės krovinių vežimo priemonės (angl. Telematics Applica-
tions for Freight, TAF-TSI). Jūrų transporto srityje taikoma SafeSea-
Net sistema bei laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema (angl. 
Vessel Traffic Monitoring and Information System, VTMIS), taip pat 
diegiama automatinė identifikavimo sistema (angl. Automatic Identi-
fication System, AIS) bei nuotolinio identifikavimo ir stebėjimo sis-
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tema (angl. Long-Range Identification and Tracking, LRIT). Daugu-
ma šių sistemų taikomos ir keleiviniam transportui, tačiau pagrindinė 
dominantė – komercinis (pavyzdžiui, žvejybiniai laivai ir pan.) arba 
krovininis transportas bei transporto infrastruktūra.  

Kelių transporto srityje iki 2008 m. ITS veiksmų plano nebuvo 
bandymų sukurti nuoseklią europinę sistemą, kuri padėtų sujungti kelių 
ir kitų rūšių transportą. Tačiau buvo pradėta keletas programų, iš kurių 
galima paminėti iniciatyvą „Pažangusis automobilis“, kuria skatinamas 
naujų technologijų diegimas transporto priemonėse, koordinuojant su-
interesuotųjų šalių veiklą (eSafety forumas). Didelį postūmį tolesnei 
ITS politikai suteikė 2010 m. pasirodžiusi ITS direktyva.  

3.10.2.�Transporto�politika�saugaus�eismo�srityje�

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, pasaulio keliuo-
se kasmet žūsta daugiau kaip 1,2 mln. žmonių (3,3 tūkst. – kasdien!), 
sužalojama – apie 50 mln. Pažymėtina, kad net 90 % žūčių tenka 
valstybėms, turinčioms žemą arba vidutinį nacionalinių pajamų lygį.  

Eismo sauga yra neabejotinai vienas iš svarbiausių bendrųjų ES 
prioritetų. ES-27 valstybėse, 2010 m. duomenimis, eismo nelaimėse 
žuvo per 34,5 tūkst. žmonių, sužeista – apie 1,7 mln. Tiksliausiai eismo 
saugos situaciją atspindi palyginamosios analizės rezultatai, pvz., verti-
nant žuvusiųjų skaičių, tenkantį 1 mln. šalies gyventojų. Nepaisant 
akivaizdžiai mažėjančio žuvusiųjų skaičiaus rodiklio per pastarąjį 4 
metų laikotarpį, Lietuva dar atsilieka nuo visų ES valstybių: Lietuvoje 
vidutiniškai žūsta per 100 žmonių 1-am mln. gyventojų. Pavyzdžiui, 
Nyderlanduose, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Vokietijo-
je, Suomijoje šis rodiklis varijuoja nuo 40 iki 70 (ES-27 vidurkis – 78 
žuvusieji/1 mln. gyv.). Tokia padėtis yra nepatenkinama, ir visi turi 
stengtis gerinti eismo saugą. Tolesnis Baltosios knygos priemonių įgy-
vendinimas ir „eSafety“ programa yra labai svarbūs instrumentai, ren-
giant ir įvertinant transporto politikos priemones, ypač atsižvelgiant į jų 
ilgalaikiškumą ir su jomis susijusias investicijas. 
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3.7 pav. e. Saugos sistemos 

 

3.7 pav. pateiktoje schemoje pavaizduota EK siūlomos eismo sau-
gos keliuose koncepcija, siūlanti kompleksinį aktyviosios ir pasyvio-
sios saugos sistemų diegimą. Pasyviosios saugos sistemos padeda ke-
leiviams ir vairuotojams išlikti nesužalotiems, įvykus eismo įvykiui, o 
aktyviosios saugos sistemos padeda išvengti pačių eismo įvykių.  

Tiek pasyviosios, tiek aktyviosios saugos sistemoms skiriamas 
ypač didelis dėmesys. Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos trans-
porto politikos tikslus, pradėta realizuoti e. saugos iniciatyva, kuri 
nustatė svarbiausias pažangias prevencinės, aktyviosios ir pasyviosios 
saugos sistemas. Jos formaliai vadinamos intelektinėmis transporto 
priemonių saugos sistemomis (angl. IVSS – Intelligent Vehicle Safety 
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Systems), o atsižvelgus į iniciatyvos tikslus, buvo pavadintos e. sau-
gos sistemomis. Šios sistemos pripažintos kaip vienos iš efektyviau-
sių priemonių eismo saugai užtikrinti, apsaugant transporto priemo-
nes nuo susidūrimų bei laipsniškai mažinant sužalojimų ir žūčių 
keliuose skaičių. Taigi jos apima tiek pasyviosios, tiek ir aktyviosios 
saugos sistemas (3.1 lentelė).  

 
3.1 lentelė. Aktyviosios ir pasyviosios saugos sistemos 
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e. Saugos sistemos kelių transporte. Pagrindinės e. saugos sis-
temų pritaikymo sritys – apsaugoti transporto priemonę, jos vairuoto-
ją ir keleivius bei infrastruktūrą (aplinką) nuo eismo įvykių, žalingų 
padarinių, sužalojimų ir žūties. Tokių e. saugos sistemų sąrašas iš 
esmės nėra baigtinis, kiekviena automobilių pramonės kompanija 
kasmet pristato vis naujas elektroninės saugos sistemas. Vertindami e. 
saugos sistemų (3.7 pav.) pritaikymą transporte, turime įvertinti, kad 
e. saugos koncepcija yra gana nauja praktikoje ir tai yra didžiausias 
jos trūkumas – vienas sistemas keičia kitos, nėra nusistovėjusių nor-
mų, gamintojai nelinkę atskleisti visų kortų, nenorėdami prarasti kon-
kurencinio pranašumo, ir pan. Be to, nėra lengva įvertinti kai kurių 
e. saugos ITS reikšmę saugos didinimo raidai – pavyzdžiui, kai kurie 
tyrėjai linkę laikytis nuomonės, kad dinaminiai kintamosios informa-
cijos ženklai, įrengti virš eismo juostų, nėra efektyvus srautų valdymo 
įrankis, nes blaško dėmesį ir pan. 

Atlikti tyrimai ir pradinė taikymo patirtis rodo, kad pagalbos vai-
ruotojui sistemos, kaip antai elektroninė stabilumo kontrolės sistema 
(angl. Electronic Stability Control, ESC), adaptyvioji pastovaus grei-
čio palaikymo sistema (angl. Adaptive Cruise Control, ACC), važia-
vimo krypties keitimo sistema (angl. Lateral Support – įspėjimo apie 
nukrypimą nuo kelio juostos ir pagalbos, keičiant eismo juostą, siste-
ma), įspėjimo apie susidūrimą sistema (angl. Collision Warning Sys-
tem), avarinio stabdymo sistema (angl. Emergency Braking System), 
pagalbos skambučio sistema (angl. eCall), įspėjimo apie sumažėjusį 
vairuotojo budrumą, įspėjimo apie viršijamą greitį, išgėrusių vairuo-
tojų automobilių variklio blokavimo sistemos ir kitos prietaikos gali 
padėti gerokai padidinti kelių eismo saugą. Vien visiškai įdiegus 
elektroninę stabilumo sistemą ir pagalbos skambučio sistemą Europos 
Sąjungoje, būtų galima išsaugoti 6,5 tūkst. gyvybių per metus.  

Reikėtų daugiau naudotis naujausiomis aktyviosios saugos sis-
temomis ir pažangiomis pagalbos vairuotojui sistemomis, nes nusta-
tyta, kad jos veiksmingai padeda užtikrinti transporto priemonės ke-
leivių ir kitų kelių eismo dalyvių saugumą.  



 

168

Navigacijos, vietos nustatymo ir stebėjimo sistemos gali padėti 
nuotoliniu būdu stebėti transporto priemonių ir krovinių judėjimą, 
pavyzdžiui, pavojingų prekių arba gyvų gyvūnų vežimą. Jos gali pa-
dėti sunkvežimių vairuotojams rasti saugias stovėjimo aikšteles, lai-
kytis galiojančių vairavimo trukmės ir poilsio taisyklių, be to, turėtų 
padėti diegiant naujosios kartos skaitmeninius tachografus. 

Be transporto priemonių, vidinėms e. saugos sistemoms, saugai 
didinti labai svarbios infrastruktūrinės saugos priemonės. Politiniame 
lygmenyje daugiausia dėmesio ir lūkesčių skiriama e. skambučio sis-
temai įdiegti. Tačiau labiausiai paplitusios praktikoje yra dinaminės 
eismo valdymo sistemos, perduodančios informaciją kintamosios 
informacijos ženklais, ekranais.  

3.10.3.�Transporto�politika�saugumo�srityje�

2001 m. Baltojoje knygoje transporto saugumo klausimai neap-
tariami. Tačiau po 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių sukurta transporto 
saugumo politika. Šiuo metu ES transporto saugumo teisinės priemo-
nės taikomos daugumai transporto rūšių ir ypatingos svarbos infra-
struktūroms. Be to, siekdama padidinti saugumą, ES bendradarbiauja 
su tarptautine bendruomene – neseniai pradėtos vykdyti kovai su pira-
tavimu skirtos ES laivyno operacijos. 

Siekiant pagerinti saugą ir saugumą, dėmesys turėtų būti skiria-
mas privatumui ir duomenų apsaugai užtikrinti tose srityse, kur tai-
komos stebėjimo, registravimo ir kontrolės priemonės. 

2011 m. Baltojoje knygoje numatyta, kad ES išsamus požiūris į 
oro ir jūrų transporto saugumo politiką, teisės aktus ir stebėseną 
turėtų būti dar labiau konsoliduotas ir sustiprintas bendradarbiaujant 
su pagrindiniais tarptautiniais partneriais. Siekiant keleivių saugumo, 
reikia patobulinti patikros metodus, kad būtų užtikrintas aukštas 
saugumo lygis ir kiek galima sumažinta trukdžių.  

Svarbiausios transporto saugumo nuostatos yra išdėstytos 2007 m. 
Europos Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai („Ko-
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vos su terorizmu stiprinimas“), kuriame atkreipiamas dėmesys, kad 
terorizmas jau tapo tarptautinis. Pažymima, kad teroristų grupelės gali 
būti išsibarsčiusios skirtingose šalyse ir veikti nepaisydamos įprastinių 
valstybių sienų. Savo kėslams jos naudoja didžiules ryšių technologijų, 
kaip antai interneto ir judriojo ryšio, galimybes, taiko kibernetinio ir 
propagandinio karo koncepcijas. Teroristai plačiai naudoja internetą 
savo propagandai, naujiems teroristams verbuoti ir rengti, mokymams 
ir lėšoms rinkti. Tam tikros teroristų organizacijos internetą naudoja 
planuoti išpuoliams ir skelbti apie įvykdytus išpuolius.  

Terorizmo grėsmė kelia rimtų rūpesčių Europos Sąjungai ir jos 
valstybėms narėms. Šalinant šią grėsmę, svarbų vaidmenį gali ir turi 
vaidinti Europol ir Eurojust organizacijos, bet dar svarbesnis valsty-
bių narių ir jų nacionalinių tarnybų bendradarbiavimas. ES kovos su 
terorizmu strategijoje nusakyta, kaip ES gali prisidėti prie kovos su 
terorizmu. Strategijoje numatyti šie pagrindiniai veiksmai: 

− stabdyti smurtinį radikalėjimą; 
− saugoti mūsų ypatingos svarbos infrastruktūros objektus; 
− gerinti nacionalinių institucijų keitimąsi informacija ir, jei rei-
kia, visų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą; 

− reaguoti į neįprastas grėsmes; 
− gerinti potencialios grėsmės aptikimą; 
− atkirsti teroristus nuo finansavimo šaltinių; 
− teikti pagalbą aukoms; 
− skatinti mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą.  
2006 m. birželio mėn. Komisija pasiūlė laisvės, saugumo ir teisin-

gumo politikos vertinimo planą. Įvertinti kovos su terorizmu veiksmus 
ypač svarbu dėl to, kad gali būti pakitusi grėsmės samprata, ir dėl gali-
mo politikos poveikio pagrindinėms teisėms bei rinkų funkcionavimui. 
Strateginėse saugumo nuostatose numatoma apsaugoti bendrojo ES 
intereso transporto infrastruktūros objektus, kaip antai: kelius, geležin-
kelius, tiltus, informacijos ir ryšių infrastruktūros objektus, oro, jūrų 
uostus. Šie infrastruktūros objektai vienas su kitu labai susiję tiek ES, 
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tiek pasaulio mastu – kiekvienos valstybės objektų apsaugos lygis pri-
klauso nuo kitų valstybių teikiamos apsaugos. Siekdama užtikrinti 
miesto transporto saugumą bei atsakydama į ES valstybių ir vyriausybių 
vadovų raginimą, EK įvertino, kaip Europos Bendrija gali geriausiai 
prisidėti prie Europos viešojo miesto transporto (t. y. kaip kolektyvinio 
keleivių vežimo autobusais, traukiniais, metro ir tramvajais (miesto 
elektriniai geležinkeliai) sistema) apsaugos nuo teroristų išpuolių.  

Pagerinti miesto transporto saugumą ir išsaugoti visavertes bei 
neribojamas paslaugas yra ypač sudėtinga. Išskyrus keletą atvejų, 
renkantis ar kuriant miestų transporto infrastruktūrą nebuvo atsižvel-
giama į saugumą, kaip vieną iš planavimo veiksnių. Reikiamam Eu-
ropos miesto transporto sistemos saugumo lygiui pasiekti valstybės 
narės, visų valstybių valdžios institucijos ir vežėjai turi glaudžiai 
bendradarbiauti Europos lygmeniu. Šiam bendradarbiavimui paleng-
vinti Komisija įkūrė Miesto transporto saugumo ekspertų darbo gru-
pę, kuri glaudžiai bendradarbiaus su kitomis specialiosiomis darbo 
grupėmis, įkurtomis pagal Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
apsaugos bendrosios politikos programą.  

Miesto transporto sistema labai sudėtinga: daugybė transporto pa-
slaugų teikėjų, vietinė paslaugų industrija ir milijonai keleivių kasdien. 
Miesto transportas lengvai prieinamas, čia daugybė sustojimų, persė-
dimų, itin sudėtingos architektūros transporto terminalai (stotys). Sau-
gumo prasme keleiviai paprastai netikrinami, taip pat beveik nekontro-
liuojama, kas naudojasi miesto transportu. Be to, skirtingos transporto 
rūšys labai įvairios, todėl joms kylanti grėsmė irgi labai įvairi. Todėl 
sprendimai taip pat turi būti pritaikyti prie konkrečios situacijos.  

Šiuo metu miesto transporto saugumu rūpinasi vežėjai ir vietos 
bei nacionalinės valdžios institucijos. Yra priimta Europos aviacijos, 
jūrų transporto ir tarptautinio krovinių vežimo priemonių, tačiau tokių 
priemonių nėra miesto transporto srityje. Be to, aviacijos ir jūrų 
transporto saugumo priemonės gali remtis tarptautinių organizacijų 
nustatytomis taisyklėmis, o keleivinio miesto transporto srityje nėra 
nei tarptautinių organizacijų, nei taisyklių. 
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ES valstybės narės, kompetentingos institucijos ir vežėjai skati-
nami diegti ir išbandyti naujas saugumo sistemas, technologijas ir 
techninę bei programinę įrangą.  

Kovos su terorizmu stiprinimo komunikate (2007 m.) Komisija 
numatė imtis tam tikrų veiksmų, kad į ES finansuojamus miesto trans-
porto projektus prireikus būtų įtraukti reikiami saugumo aspektai. 

3.10.4.�Transporto�politika�þmoniø��

su�specialiaisiais�poreikiais�mobilumui�didinti��

ir�universalusis�projektavimas�transporto�srityje�

Nors sulaukę senyvo amžiaus žmonės paprastai keliauja mažiau 
nei keliavo būdami jauni, šiandien pagyvenę žmonės, palyginti su jų 
tėvais, keliauja daugiau. Manoma, kad ši tendencija išliks, nes gerėja 
žmonių sveikata, daugėja kelionių galimybių ir lengviau bendraujama 
užsienio kalbomis. Dėl visuomenės senėjimo daugiau dėmesio teks 
skirti tam, kad teikiant transporto paslaugas būtų užtikrinamas junta-
mas saugumas bei patikimumas ir riboto judumo keleiviams tinkami 
sprendimai. 

Riboto judumo asmenims turėtų būti pasiūlyta patogių transporto 
sprendimų. Infrastruktūra turi būti kuriama, prižiūrima ir naujinama 
taip, kad būtų visiems prieinama. Saugesnė ir patikimesnė miestų 
aplinka skatintų naudotis viešuoju transportu bei dviračiais ir vaikš-
čioti pėsčiomis, o tai ne tik padėtų išspręsti transporto grūsčių pro-
blemą ir sumažinti išlakų kiekį, bet ir turėtų teigiamos įtakos žmonių 
sveikatai bei gerovei. 

Esminis ŽSP mobilumo garantas – tai universalaus projektavimo 
taikymas. Universalus dizainas yra toks gaminių ir aplinkos kūrimas, 
kai jais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu, be pritaikymo 
ir specialaus dizaino būtinybės. Universalus dizainas yra norminamoji 
strategija, leidžianti apibrėžti gaminių ir aplinkos savybes taip, kad 
jais galėtų naudotis visi lygiomis teisėmis. Universalus dizainas yra 
gaminių ir aplinkos planavimo bei kūrimo strategija, kuria siekiama 
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sukurti visus narius įtraukiančią visuomenę, kur visiems būtų užtik-
rintos visiškai lygios galimybės ir dalyvavimas (Norvegijos aplinkos 
ministerija 2007).  

Transporto srityje universalus projektavimas – tai transporto sis-
temos pritaikymas visų gyventojų mobilumo poreikiams (transporto 
paslaugų prieinamumas visiems). Universalus projektavimas (angl. 
universal design, inclusive desing („visaapimantis projektavimas“), 
Design-for-All („skirta visiems“), Lifespan design („viso gyvenimo 
trukmės projektavimas“)) apibrėžia ne tiek projektavimo ar dizaino 
stilių (kryptį), kiek įkūnija prieinamumo visiems koncepciją. Pasaulyje 
vis populiarėjantis „žaliasis projektavimas“ (angl. Green Design) yra 
orientuotas į aplinkosauginį aspektą (aplinkos darną), ir tai taip pat 
svarbi koncepcija transporto srityje. Universalusis projektavimas orien-
tuotas į socialinį aspektą (socialinę darną), tačiau iš dalies apima ir „ža-
liąjį“ projektavimą. ITS atlieka svarbų vaidmenį tiek žaliojo, tiek ir 
universalaus projektavimo srityse (Adaptive environment 2007).  

Universalusis projektavimas remiasi 7 pagrindiniais principais, 
kurie, tiesa, priklauso nuo suderinimo su konkrečiu atveju, valstybėse 
įtvirtintomis planavimo ir projektavimo nuostatomis. Todėl galima 
sakyti, kad šie principai yra rekomendaciniai. Kiekvienam iš jų įgy-
vendinti transporto srityje gali būti taikomos ITS 3.2 lentelėje nagri-
nėjamos galimybės. 

 
3.2 lentelė. Universaliojo projektavimo principai 
Nr. Principas Paaiškinimas 
1 2 3 
1 

Lygios  
galimybės  
naudotis 

Visi vartotojai naudojasi tomis pačiomis priemo-
nėmis ar paslaugomis. Niekas iš vartotojų neizo-
liuojamas ir nestigmatizuojamas. 

2 Naudojimosi  
lankstumas 

Įrangos dizainas turi pasižymėti daugiafunkcišku-
mu ir nereikalauti specialių įgūdžių. Būtina pasiū-
lyti įvairius naudojimosi metodus. 
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3.2 lentelės pabaiga 
1 2 3 
3 

Paprastas ir  
intuityvus  
naudojimasis 

Lengvai suprantamas naudojimosi meniu nepri-
klausomai nuo išsilavinimo, žinių, kalbinių įgū-
džių ar dėmesio sutelkimo lygio. 

4 Suvokiama  
informacija 

Naudojama įvairių tipų (vaizdinė, verbalinė, takti-
linė) informacija. Turi būti lengva rasti esminę 
informaciją (aiškus kontrastas tarp esminės ir šalu-
tinės informacijos).  

5 Klaidų  
toleravimas 

Dizainas minimizuoja pavojus bei neigiamas pa-
sekmes, galinčias atsirasti dėl netyčinių veiksmų ar 
neteisingo naudojimosi įranga. 

6 Mažos fizinės 
pastangos 

Minimalių pastangų reikalaujantis, mažai vargi-
nantis patogus ir efektyvus naudojimasis. 

7 
Matmenų ir 
erdvės pritai-
kymas lengvai 
naudoti 

Tinkami matmenys ir erdvė įrangai pasiekti, nau-
doti ir valdyti, nepaisant naudotojo kūno matmenų, 
kūno laikysenos ir kitų fizinių ypatumų. 

 

ŽSP mobilumui didinti didelę įtaką turi universalaus projektavi-
mo principų taikymas visam maršrutui, pradedant nuo namų aplinkos 
ir baigiant atvykimo taško pasiekimu, jau išlipus iš transporto prie-
monės. Visa kelionės grandinė atrodytų šitaip (3.8 pav.):  
 

 
3.8 pav. ŽSP esminiai kelionės miesto viešuoju transportu akcentai 
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Tokiai keleivinei judėjimo grandinei efektyviai valdyti plačiai tai-
komos ITS technologijos, kurias apžvelgėme ankstesniuose poskyriuose. 

3.10.5.�Transportas�ir�klimato�kaitos�problemos�

Nors transportas labai prisideda prie ekonomikos plėtros, jis kai-
nuoja visuomenei. Pastangos patenkinti didėjančias judumo reikmes ir 
siekiai laikytis griežtų aplinkosaugos reikalavimų vis dažniau atrodo 
vienas kitam prieštaraujantys. Pavyzdžiui, oro kokybės normų jau ne-
silaikoma daugelyje didmiesčių, o infrastruktūros plėtra turi būti numa-
toma deramai atsižvelgiant į aplinkos apsaugą ir planavimo ribojimus. 

Spūstys keliuose padidėjo, ir ES jos kainuoja apie 1 % BVP. Ke-
lių transporto priemonių išmetamų kenksmingųjų medžiagų kiekis 
labai sumažėjo. Katalizatorių, dalelyčių filtrų ir kitų technologijų 
įdiegimas transporto priemonėse per pastaruosius 15 metų maždaug 
30–40 % padėjo sumažinti NOX ir kietųjų dalelių išmetalus, nepaisant 
didėjančių eismo apimčių. Tačiau teminė strategija oro taršos klausi-
mais parodė, kad reikia toliau siekti gerų rezultatų kelių transporto, 
įvedant Euro 5 normas lengvosioms transporto priemonėms (vėliau 
įvesti Euro 6 normas, taip kaip krovininėms transporto priemonėms 
taikomos Euro VI normos). Manoma, kad ši tendencija išliks, nors, 
kita vertus, CO2 išmetimas ir triukšmas didės.  

Laivyba taip pat yra didelė oro teršėja. Pokyčiai šioje srityje nėra 
pastebimi. 

Nors oro bendrovės per pastarąjį dešimtmetį degalų vartojimą 
vienam keleivio kilometrui sumažino 1–2 % ir gerokai sumažėjo or-
laivių skleidžiamas triukšmas, bet bendrasis civilinės aviacijos povei-
kis aplinkai padidėjo dėl didelio eismo intensyvumo. Pavyzdžiui, oro 
transporto šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas per pastarąjį 
dešimtmetį didėjo daugiau kaip 4 % per metus.  

Iš viso vidaus transportas išmeta 21 % šiltnamio efektą sukelian-
čių dujų, šių dujų kiekiai nuo 1990 m. padidėjo maždaug 23 % ir 
trukdo įgyvendinti Kioto tikslus. 
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Europos Komisija yra priėmusi „Ekologiško transporto“ inicia-
tyvų paketą, kuriuo siekiama, kad transporto sektorius taptų darnes-
nis. Pirma, pasiūlyta strategija, kaip užtikrinti, kad transporto kainos 
atspindėtų tai, kiek jis iš tikrųjų atsieina visuomenei. Todėl būtų ga-
lima palengva mažinti aplinkai daromą žalą bei eismo spūstis ir kartu 
didinti transporto, o galiausiai ir visos ekonomikos našumą. Antra, 
pasiūlyta leisti valstybėms narėms to siekti taikant veiksmingesnes ir 
labiau su ekologija susijusias kelių rinkliavas už krovininius automo-
bilius. Surinktos lėšos būtų naudojamos transporto poveikiui aplinkai 
ir eismo spūstims mažinti. Trečia, paskelbtas komunikatas dėl krovi-
ninio geležinkelio transporto keliamo triukšmo mažinimo.  

Išorinių išlaidų internalizacijos strategijoje išdėstyta, kaip tai ga-
lima pritaikyti visoms transporto rūšims. Šioje strategijoje, parengtoje 
remiantis dabartinėmis ES priemonėmis bei siūlymais, pavyzdžiui, 
dėl degalų apmokestinimo ir ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo leidimų prekybos sistemos taikymo aviacijai, atsižvelgiama 
į visas išorines išlaidas, taip pat susijusias su klimato kaita, vietine 
tarša, triukšmu bei eismo spūstimis. Kartu parengta išorinių išlaidų 
vertinimo ES bendroji sistema. 

Pagrindinė šios strategijos dalis – siūlymas persvarstyti direktyvą 
dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už nau-
dojimąsi tam tikra infrastruktūra („Eurovinjetės“ direktyva). Taip sie-
kiama sukurti sistemą, pagal kurią valstybės narės galėtų apskaičiuoti ir 
nustatyti skirtingas rinkliavas, atsižvelgdamos į transporto sukeliamą 
oro taršą bei triukšmą ir piko valandomis susidarančias eismo spūstis. 
Tai paskatintų krovininio transporto operatorius pirkti ekologiškesnes 
transporto priemones ir gerinti logistiką bei maršrutų planavimą.  

Rinkliavos turi būti renkamos naudojantis elektroninėmis siste-
momis, o visos surinktos lėšos skiriamos projektams, kuriais siekiama 
mažinti neigiamą transporto poveikį, pavyzdžiui, ekologiškesnėms ir 
taupiau energiją naudojančioms transporto priemonėms tirti ir kurti. 
Kad rinkliavos būtų skaidrios, proporcingos ir derėtų su vidaus rinka, 
jas būtina apskaičiuoti taikant vienodą metodą. 
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Komunikate dėl esamo riedmenų parko keliamo triukšmo maži-
nimo nustatyti veiksmai, kaip prekinių traukinių keliamą triukšmą 
sumažinti 50 %. Tai pasiekus, iki 2014 m. 16 mln. žmonių Europos 
Sąjungoje girdės gerokai mažiau geležinkelių keliamo triukšmo. Šiuo 
metu pagrindinis triukšmo šaltinis yra seni vagonai, todėl šių metų 
pabaigoje Komisija siūlys pakeisti ES mokesčių už naudojimąsi bė-
giais taisykles, taip skatindama naudoti vagonus, kuriuose įrengtos 
mažai triukšmo keliančios stabdymo sistemos. 

3.10.6.�Turistinio�transporto�plëtros�politika�

Europa – vienas iš pasaulio turizmo centrų, todėl miestus lanko 
daug turistų. Turizmas gali paskatinti ekonomikos augimą ir užimtumą. 
Turistai sudaro specifinę transporto keleivių grupę, kurios transporto 
apimties ir struktūros poreikiai kelia tam tikrų rūpesčių miesto trans-
porto sistemoje. Į tai būtina atsižvelgti, svarstant transporto prieina-
mumo galimybes mieste, taip pat galimybes pasiekti miestą iš išorės.  

2009 m. Ateities transporto komunikate, kuris tapo pagrindu 
naujai ES transporto politikos Baltajai knygai, teigiama, kad mobilu-
mo (judumo) poreikis tarp ES šalių gyventojų tik didės.  

Gyventojų skaičiaus augimas ir ekonominės gerovės didėjimas 
lems didesnį mobilumo ir transporto poreikį. Remiantis kai kuriais 
tyrimais, jei nebus pereita prie mažiau aplinką teršiančių arba visiškai 
aplinkos neteršiančių transporto priemonių ir nebus sukurta naujoviš-
ka mobilumo koncepcija, kils didelių darnumo ir tausumo problemų, 
nes prognozuojama, kad automobilių skaičius pasaulyje išaugs nuo 
apytikriai 700 mln. šiandien iki daugiau kaip 3 mlrd. 2050 m. Be to, 
dabartinė karta keliauja kur kas daugiau nei jų tėvai. Tikėtina, kad 
ateinančioji karta keliaus daugiau nei jų tėvai. Ir tai lemia ne vien tik 
pasikeitę transportiniai ryšiai, naujos darbo vietos, priemiesčių kūri-
masis bei imigracija. Tai lemia ir didėjantis turizmo poreikis, kadangi 
galimybės naudotis turistine transporto ir kita infrastruktūra darosi vis 
labiau patrauklesnės, o turizmas yra labai svarbi kai kurių ES valsty-
bių ūkio šaka (Graikija, Kipras, Malta). 
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ES miestuose vis labiau nyksta riba tarp turistinio ir viešojo 
transporto. Tai lemia padidėjęs turistų srautas, kurio užsakomojo tu-
ristinio transporto įmonės nebepajėgios aptarnauti. Todėl turistai pla-
čiai naudojasi ir viešojo transporto sistema, o miestų planuotojai tai 
turi vis labiau įvertinti. Multimodalinės kelionės planavimo sistemos, 
bilietų rezervavimas internetu ir kitos pažangiosios technologijos iš 
esmės sudaro galimybę planuotis autonominę kelionę ir panaikina 
būtinybę mokėti kitos šalies kalbą. 

Pats turistinis keleivinis transportas taip pat labai svarbus, ka-
dangi mažina priklausomybę nuo automobilių nuomos poreikio. Bū-
tent viešasis transportas tampa vis aktualesnis ir tarp „City break“ 
keliones pamėgusių turistų. „City break“ turizmas – tai tarptautinio ar 
vietinio turizmo forma, kai turistai pasinaudoja trumpalaikės kelionės 
galimybe (dažniausiai prailginto savaitgalio). Turistinis transportas 
skirstomas į dvi kategorijas: 1) individualiąsias keliones, kurias atlie-
ka pavieniai keliautojai; 2) grupines keliones, dažniausiai vykdomas 
kelionių agentūrų.  

Pastaraisiais dešimtmečiais turistines tarpmiestines keliones ge-
ležinkelio transportu nukonkuravo lengvieji automobiliai, o miesto 
keliones – taksi ir nuomojamieji automobiliai. Turistinio transporto 
sistema „nuo durų iki durų“, ypač „city break“ turistams, yra itin ak-
tuali, kadangi jie tiesiog neturi pakankamai laiko informacijos paieš-
koms.  

Pasaulinio turizmo struktūroje net 77 % visų turistinių kelionių 
atliekama lengvaisiais automobiliais. Tai nėra pageidaujama tenden-
cija, ypač ir taip apkrautose miestų transporto sistemose, todėl pažan-
giomis ITS sistemomis ir paslaugomis siekiama populiarinti viešojo 
transporto naudojimą tarp turistų.  

Dauguma Europos didmiesčių siekia išvengti netgi turistinių au-
tobusų srautų, kurie taip pat „užkemša“ miesto centrą ir sukelia ne-
mažai eismo pralaidumo problemų. Geriausia turistinių autobusų al-
ternatyva – geležinkelio transportas, ypač miestuose, kurie turi geras 
multimodalines jungtis iš geležinkelio stočių. Miestuose plačiai die-
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giamos „hop-on-hop-off“ sistemos, leidžiančios turistams aplankyti 
visas žymias miestų vietas, nesinuomojant automobilio ar nenaudo-
jant savojo. Tačiau kai kuriais atvejais automobilinis turizmas yra 
gana svarbus pajamų šaltinis ir turi labiau teigiamą nei neigiamą as-
pektą. Tai esti tuomet, kai kalbama apie regioninę plėtrą, sudarytas 
palankias sąlygas automobilių furgonų turizmui. Slovėnija, Vokietija, 
Švedija, Suomija gauna gana daug pajamų būtent iš automobilių fur-
gonais pasinaudojusių vairuotojų ir keleivių.  

Paprastai turistinės kelionės yra išskiriamos pagal esminius bruo-
žus (sezoniškumą, lankytinas vietas, prognozuojamus turistų srautus ir 
pan.), o tai palengvina turistinio transporto valdymą. Turistinio trans-
porto srautai yra kur kas lengviau valdomi nei viešojo, kadangi jie 
įprastai esti mažesni ir lengvai prognozuojami. Žinant įprastus turistų 
pomėgius, jų kelionės laiką, galimybes ir kitą informaciją, transporto 
planavimo uždavinys yra kiek įmanoma labiau sumažinti paskatas nau-
dotis lengvuoju transportu (ypač kurortinėse vietovėse bei jautriose 
žmonių srautams miestų dalyse, pvz., senamiesčiuose, draustiniuose ir 
t. t.). Norint tai pasiekti, būtina pasiūlyti pakankamai daug alternatyvų 
kelionei lengvuoju automobiliu (nuomotu ar nuosavu). Taip pat būtina 
užtikrinti patogią informacijos ieškos sistemą, kad turistai greitai ir 
suprantamai galėtų susipažinti su nepažįstamo miesto transporto siste-
ma, o prireikus lengvai gautų informaciją tiek nešiojamaisiais prietai-
sais, tiek ir stacionariaisiais ar asmeniniais informacijos šaltiniais. Pa-
grindinės ES taikomos priemonės keleivių kelionėms lengvuoju 
automobiliu mažinti yra šios: 

− viešojo transporto sistemos patrauklumas turistams; 
− šaudyklinio transporto (ypač iš oro uostų į miesto centrinę da-
lį) paslaugų teikimas; 

− pėsčiųjų ir dviračių takų patrauklumas turistams; 
− viešųjų (nemokamų) dviračių sistemos įdiegimas; 
− taksi sistemos patrauklumo didinimas; 
− automobilio stovėjimo vietų ribojimas; 
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− greičio, triukšmo ribojimas, dalinis gatvės dalies pėstiesiems 
(lauko kavinės, uždarosios zonos tam tikromis valandomis, 
daugiau automobilių stovėjimo vietų vietoj eismo juostų ir 
pan.) 

− automobilių eismo ribojimas; 
− prieš automobilių naudojimą nukreiptos rinkodaros priemonės; 
− turistams skirtų transporto žemėlapių rengimas; 
− įrangos nuomos punktai (dviračiai, paspirtukai ir t. t.); 
− turistų apsaugos užtikrinimas; 
− viešbučių, maitinimo įstaigų ir kitų paslaugų teikimas šalia pa-
grindinių turizmo objektų ir transporto terminalų; 

− pagrindinių keleivinio transporto terminalų integravimas į 
bendrąją sistemą. 

Planuojant turistinio transporto valdymą, reikia turėti omenyje, 
kad turistinis transportas įprastai turi pikinius periodus – vasaros se-
zoną, savaitgalius ar prieššventinius periodus, todėl, tinkamai nesu-
planavus viešojo transporto sistemos, gali būti itin sudėtinga susido-
roti su pikiniu periodu padidėjusiu transporto srautu. Lietuvoje dėl 
sąlyginai mažų turistų srautų miestuose dar netaikomos turistinio 
transporto valdymo sistemos. ES teisės aktuose labiau akcentuojamos 
turistų – keleivių teisės nei infrastruktūros plėtros principai. Atsižvel-
giant į tai, turistinio transporto infrastruktūros plėtra turėtų būti integ-
ruota į bendrąją darnaus transporto sistemos plėtra viziją.  

3.10.7.�ES�menamojo�mobilumo�skatinimo�politika�

ES miestų transporto Žaliojoje knygoje (2007 m.) pirmą kartą 
aukščiausiu lygmeniu pripažinta menamojo (virtualaus, nuotolinio 
mobilumo, e. mobilumo) mobilumo skatinimo nauda. Poreikį naudo-
tis transporto paslaugomis galima sumažinti padidinus virtualiosios 
prieigos, naudojantis informacinėmis technologijomis (e. bankinin-
kystės, nuotolinio darbo (teledarbo), e. valdžios, e. sveikatos ir t. t.), 
galimybes. Įrodymų, kad šios priemonės veiksmingos, vis dar nėra 
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daug, bet atrodo, kad jos turi didelį dar neišnaudotą potencialą paska-
tinti žmones mažiau keliauti. Tai labai populiarėjanti transporto tyri-
mų sritis, apimanti socialinius, psichologinius, ekonominius ir te-
chnologinius aspektus. Didžiausi nuotolinio mobilumo privalumai 
transporto sistemai, kuriuos išskiria EK, yra šie: 

− sumažintas naudojimosi transporto paslaugomis poreikis, ge-
resnis transporto paslaugų paklausos valdymas; 

− lankstumo, naudojantis paslaugomis, didinimas spūsčių metu; 
− asmeninio saugumo didinimas (pvz., galimybė naudotis 
e. sveikatos paslaugomis, t. y. registruotis pas gydytoją inter-
netu, kai lauke yra atšiaurios sąlygos, siaučia gripas ir t. t.); 

− galimybės lengviau palaikyti ryšius galėtų paskatinti žmones 
gyventi atokiau nuo darboviečių, o įmones – vykdyti veiklą 
skirtingose vietose; 

− nuotolinis darbas patogus tuo, kad suteikia galimybę keliauti 
žmogui patogiu laiku ir taip padeda gerokai sumažinti trans-
porto grūstis. 

Mokslininkų ir tyrėjų požiūris į menamojo mobilumo naudą 
eismui valdyti vis dar nėra vienalypis. EK pripažįsta, kad dar trūksta 
detalesnių tyrimų apie menamojo mobilumo kiekybinius rezultatus. 
Be to, sutaupytas laikas, naudojantis elektroninėmis paslaugomis, vis 
tiek gali būti panaudojamas fiziniam transportavimui. Todėl ši prie-
monė labiausiai pasiteisina tada, kai tam tikru tikslu e. paslaugomis 
pasinaudojęs žmogus (pavyzdžiui, atlikdamas bankines operacijas) ir 
sutaupęs laiko, nesinaudoja kitomis paslaugomis (pavyzdžiui, dėl to, 
kad naudodamasis e. paslaugomis sutaupė laiko, jis gali važiuoti į 
sporto klubą).  

3.10.8.�ES�ekovairavimo�skatinimo�politika�

Naujoje ES transporto politikos dienotvarkėje tarp horizontaliųjų 
prioritetų svarbią vietą užima ir ekovairavimas (angl. eco-driving), 
t. y. ekologiško, ekonomiško ir saugaus vairavimo stilius, paremtas 
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racionalia logika, eismo dalyvių pagarba ir technologiniu išmanymu. 
EK siekia, kad vairavimo mokyklose bei mokant vairuotojus profe-
sionalus turėtų būti skatinami ne tik saugaus vairavimo, bet ir aplinkai 
mažiau kenksmingi vairavimo įpročiai. Elgesys vairuojant galėtų būti 
pagerintas įdiegus elektroninės pagalbos vairuotojui sistemas, įvairias 
e. saugos paketo technologijas. Daug tikimasi iš geresnės infrastruk-
tūros ir eismo valdymo sistemų bei „protingųjų“ automobilių. Kita 
vertus, ekovairavimu siekiama sudominti ir patyrusius vairuotojus, 
ypač tuos, kurių vairavimo įpročiai nesikeičia ilgą laiką ir nebėra ra-
cionalūs, pasikeitus vairavimo sąlygoms, atsiradus naujoms technolo-
gijoms ir galimybėms. 

Iš esmės ekovairavimas yra vairavimo kultūros pokyčių koncep-
cija, kurios tikslas – mažinti kuro vartojimą, šiltnamio dujų išmetimą 
ir avarijų skaičių. Taigi, tai – ekonomiško, ekologiško ir saugaus 
transporto priemonės vairavimo ir valdymo stiliaus koncepcija. Ši 
koncepcija taikoma geležinkeliuose (mašinistų mokymai), sunkiojo 
transporto sistemoje (vilkikų, autobusų vairuotojai), lengvųjų auto-
mobilių sistemoje (vairuotojų mokymai, elgsenos pokyčių formavimo 
politika). Ekovairavimu siekiama: 

− mažinti spūstis ir taršą; 
− formuoti naujus vairavimo ypatumus ar keisti pasenusius įpro-
čius; 

− siekti atsisakyti nereikalingų kelionių automobiliu; 
− didinti automobilio tarnavimo laiką; 
− pagelbėti „mohikanams“ adaptuotis prie „modernių“ vairavi-
mo sąlygų; 

− mažinti kuro suvartojimą. Vidutinis ekovairavimo stiliaus kuro 
suvartojimo sumažėjimas – 5–10 % (naujiems automobiliams).  

− gerinti eismo saugą (padidėjusi eismo sauga dėl tolygaus grei-
čio, mažesnio greičio viršijimo atvejų, mažesnio lenkimų skai-
čiaus, mažesnio streso ir agresyvumo kelyje); 

− mažinti triukšmo taršą. 



 

182

EK remiamas ECODRIVE projektas nustatė keletą pagrindinių 
taisyklių, kurių laikymasis leistų sumažinti CO2 išmetimą iki 20 %, 
jeigu būtų jų laikomasi. Tokiu atveju ekovairavimas yra itin efektyvi 
klimato kaitos kovos priemonė. Pagrindinės rekomendacijos: 

1) laiku perjungti pavarą (2000–2500 aps./min. diapazone (ben-
zinas/dyzelis)); 

2) palaikyti pastovų greitį (naudoti aukščiausią įmanomą pavarą 
ir vairuoti esant mažiems variklio sūkiams); 

3) stebėti eismo srautus (žvelgti, kiek įmanoma, į priekį ir stebė-
ti iš visų pusių aplinką); 

4) mažinti greitį ir įsibėgėti tolygiai (stabdyti tolygiai, laiku at-
leidus greičio pedalą); 

5) stebėti padangų slėgį (25 % mažesnis nei reikiamas padangų 
slėgis didina riedėjimo trintį 10 %, o kuro suvartojimą – 2 %).  

EK tikisi, kad ekovairavimo iniciatyvą parems privatusis sekto-
rius, steigiant ekovairavimo akademijas, platinant ekovairavimo pata-
rimus, mokant naujus vairuotojus vairavimo mokyklose. Tikimasi, 
kad įsitrauks ir draudimo bendrovės. Viešasis sektorius gali tiesiogiai 
prisidėti prie ekovairavimo skatinimo (socialinės reklamos, privalo-
mieji reikalavimai vairuotojų mokymams ir kt.) arba netiesiogiai (ri-
bojant senų, neekologiškų automobilių naudojimą ir kt.). 

Atkreiptinas dėmesys, kad ekovairavimo (ekovaldymo) princi-
pus tikslinga diegti ir geležinkelio transporto srityje. Šiuo atveju pa-
čios įmonės rūpinasi mašinistų mokymais (pvz., ALSTOM kompanija 
organizuoja ekovaldymo kursus pagal savo programą).  

3.10.9.�ES�darnaus�judumo�valdymo��

ir�skatinimo�politika�

Darnaus judumo skatinimas pamažu tampa prioritetiniu horizon-
taliuoju ES transporto politikos uždaviniu. Remiantis EPOMM aso-
ciacijos apibrėžtimi, judumo valdymas (angl. Mobility Manage-
ment) – tai darniojo transporto rėmimo ir poreikio naudotis 
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automobiliais valdymo koncepcija, grindžiama keleivių požiūrio bei 
elgsenos keitimu. Judumo valdymo pagrindą sudaro „minkštosios“ 
priemonės, tokios kaip informavimas ir komunikavimas, paslaugų 
organizavimas ir įvairių partnerių veiksmų koordinavimas. Dažniau-
sia „minkštųjų“ priemonių paskirtis yra pagerinti miesto transporte 
naudojamų „kietųjų“ priemonių (tokių kaip naujos tramvajų linijos, 
nauji keliai arba dviračių takai) efektyvumą. Judumo valdymo prie-
monėms (palyginti su „griežtosiomis“ priemonėmis) nereikia didelių 
finansinių investicijų, kartu yra išlaikomas aukštas naudos ir sąnaudų 
santykis (BCR – Benefit Cost Ratio). 

Darnaus judumo skatinimo politika gali būti įgyvendinama įvai-
riais metodais, plačiausiai paplitę yra šie judumo valdymo būdai: 

− akcijos ir kampanijos, susijusios su pėsčiųjų, dviračių eismo 
bei naudojimosi viešuoju transportu skatinimas;  

− įvairių kelionių alternatyvų, mažinančių naudojimąsi automo-
biliu, skatinimas; 

− darboviečių padengiamos viešuoju transportu besinaudojančio 
darbuotojo išlaidos, taip jį skatinant atsisakyti vykti į darbą au-
tomobiliu;  

− carsharing‘o paslauga (trumpalaikės automobilių kolektyvinės 
nuomos iš šios paslaugos tiekėjų (viešojo transporto įmonės, už-
daro klubo valdytojo, privačios kompanijos) abonentinė sistema); 

− judumo planai mokyklose, padedantys organizuoti saugų mo-
kinių kelią į mokyklą; 

− įsteigti vietos judumo centrai, kurie teikia informaciją, pvz., 
apie laisvalaikio kelionių viešuoju transportu galimybes;  

− leidimų statyti išdavimų susiejimas su tam tikrais reikalavi-
mais, skirtais sumažinti judumo įtaką naujiems objektams – 
pvz., judumo planai darbuotojams, svečiams bei prekėms vežti 
objekto teritorijoje arba stovėjimo vietų skaičiaus ribojimai. 

Paprastai nerekomenduojama taikyti pavienių judumo valdymo 
priemonių, šios priemonės diegiamos kompleksiškai – informacinės 
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kampanijos organizuojamos kartu su naujos infrastruktūros, kainų 
politikos ar kitų ribojimų diegimu.  

3.10.10.�ES�miestø�transporto�politika�

Miestų transportas užima vis svarbesnę vietą ES transporto poli-
tikos darbotvarkėje. Dėl savo kompleksiškumo miestų transporto 
problemos taip pat sprendžiamos kompleksiškai, pasitelkiant darnaus 
miestų planavimo ir efektyvaus mobilumo paklausos valdymo spren-
dimus. Miestų transportą (pagal infrastruktūrinį aspektą) tikslinga 
išskirti į šias pagrindines sudedamąsias dalis: 

− viešasis transportas ir susijusi infrastruktūra; 
− asmeniniai automobiliai ir susijusi infrastruktūra; 
− dviračių ir pėsčiųjų transportas; 
− miestų logistikos infrastruktūra. 
Europos miestuose gyvena daugiau nei 60 % visų gyventojų. 

Miestuose sukuriama apie 85 % bendrojo vidaus produkto, jie yra 
Europos ekonomikos variklis, pritraukia investicijas ir leidžia sukurti 
darbo vietas. Kiekvienas ES pilietis mieste turėtų saugiai gyventi ir 
judėti. Einant, važiuojant dviračiu, vairuojant automobilį arba sunk-
vežimį, rizika asmeniui turėtų būti minimali. Tam būtina gerai supro-
jektuota infrastruktūra, ypač sankryžose. Piliečiai vis geriau suvokia 
pareigą elgtis atsakingai, saugoti savo ir kitų žmonių gyvybes. 

Miestuose įvyksta beveik du trečdaliai visų avarijų ir žūsta apie 
trečdalis visų eismo įvykių aukų, nelaimės ištinka lengviausiai pažei-
džiamus eismo dalyvius. Pavojus žūti avarijoje yra šešis kartus dides-
nis dviratininkams ir pėstiesiems nei besinaudojantiems automobi-
liais. Dažnai avarijų aukomis tampa moterys, vaikai ir vyresniojo 
amžiaus žmonės. 

Mobilumas mieste laikomas svariu veiksniu, skatinant augimą ir 
užimtumą ir turi lemiamos įtakos ES tvariajai plėtrai. Pastaraisiais me-
tais miesto transporto klausimai sprendžiami įgyvendinant kelias ES 
politikos kryptis. Viena iš jų pateikiama ES Komisijos parengtoje 
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šiems klausimams spręsti Žaliojoje knygoje „Nauja mobilumo mieste 
kultūra“. 

Ši knyga skirta svarbiausiems mobilumo mieste klausimams: 
spūsčių ir aplinkos taršos problemoms, apima sumanų transporto 
srautų valdymą, saugų ir kokybišką miesto transportą. Šiame doku-
mente, išanalizavus problemas, siekiama nustatyti mobilumo mieste 
kliūtis ir būdus, kaip jas pašalinti.  

Pirmasis bendras uždavinys, kurį reikia spręsti, norint pagerinti 
esamą padėtį miestuose, – turi būti sukurta nauja mobilumo mieste 
kultūra. Kaip pažymima Žaliojoje knygoje, tvariosios plėtros srityje 
tenka spręsti ypač sunkius miestų uždavinius: pirma, suderinti miestų 
ekonominę plėtrą ir prieinamumo galimybes, antra, pagerinti gyveni-
mo kokybę bei apsaugoti aplinką. Sprendžiant tokius sudėtingus klau-
simus, galinčius turėti įvairių pasekmių, bendromis pastangomis ga-
lima paskatinti ieškoti novatoriškų plataus užmojo miesto susisiekimo 
sprendimų, kurie padėtų pasiekti, kad eismas miestuose būtų pralai-
desnis, patikimesnis, mažiau taršus ir sklandesnis. 

Viena iš pagrindinių problemų yra spūstys miestuose. Spūstys 
neigiamai veikia ekonomiką, socialinę sferą, sveikatą ir aplinką, dėl jų 
nyksta antropogeninė aplinka. Dažnai spūstys formuojasi žiediniuose 
keliuose ir veikia transeuropinio transporto tinklo pralaidumą. Patirtis 
rodo, kad nėra universalaus sprendimo sumažinti spūstis. Tačiau bū-
tina, kad asmeninio automobilio alternatyvos, pavyzdžiui, ėjimas, 
važiavimas dviračiu, viešasis transportas, motociklai ir mopedai, tap-
tų patrauklesnės ir saugesnės. Naudodamiesi sklandžiai veikiančiomis 
jungtimis tarp įvairių transporto rūšių, piliečiai galėtų saugiai keliauti. 
Valdžios institucijos turėtų populiarinti mišrųjį transportą ir perskirs-
tyti plotus, atlaisvintus pritaikius spūsčių mažinimo priemones. 

Reikėtų laikytis tinkamos automobilių stovėjimo aikštelėse stra-
tegijos, siekiant, kad būtų rečiau važiuojama automobiliais į miestų 
centrus. Jei įrengiama daugiau stovėjimo aikštelių, ypač nemokamų, 
ilgainiui tikėtina, kad automobilių eismas tik suintensyvės. Kaip eko-
nominis instrumentas galėtų būti naudojamas mokestis už stovėjimą. 
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Trūkstant viešųjų plotų, galėtų būti imamas diferencijuotas užmokes-
tis ir kuriamos paskatos, pavyzdžiui, nemokamas automobilio stovė-
jimas miesto pakraščiuose ir didelis mokestis už stovėjimą miesto 
centre. Jei būtų patogi infrastruktūra palikti automobilį stovėjimo 
aikštelėje ir tęsti kelionę viešuoju transportu, būtų daugiau paskatų 
derinti asmeninį ir viešąjį transportą. 

Nauja infrastruktūra kartais yra būtina, tačiau pirmiausia reikėtų 
išsiaiškinti, kaip geriau panaudoti esamą infrastruktūrą. Pavyzdžiui, 
Londone ir Stokholme įvedus miesto transporto mokesčius, pasiektas 
teigiamas poveikis transporto srautų judėjimui. Įdiegus intelektines 
transporto sistemas, galima optimaliai planuoti keliones, geriau regu-
liuoti eismą ir lengviau valdyti paklausą. Taikant ITS viešajame 
transporte, užtikrinamas geresnis veiklos ir naujų paslaugų valdymas 
(transporto priemonių parko, keleivių informacijos sistemų, bilietų 
pardavimo sistemų valdymas ir t. t.).  

Kad mobilumas miesto tinkluose būtų sėkmingas, keleiviai turė-
tų rinktis transporto rūšį ir kelionės laiką, turėdami pakankamai in-
formacijos. Kelionėms tinkamai suplanuoti būtina vartotojui supran-
tama ir suderinta informacija apie keliones mišriuoju transportu. 

Transporto prieinamumas aktualiausias riboto judumo, neįga-
liems, pagyvenusiems asmenims, šeimoms su mažais vaikais ir pa-
tiems vaikams. Be to, miestuose būtinos sklandžios transporto jungtys 
su aplinkiniais regionais, su tarpmiestiniais tinklais ir transeuropiniais 
transporto tinklais. Ypač svarbus geras susisiekimas su oro uostais, 
geležinkelio stotimis ir uostais, kadangi taip jungiamos įvairios trans-
porto rūšys. 

Labai svarbi aukštos kokybės infrastruktūra, įskaitant tinkamus 
šaligatvius pėstiesiems ir dviratininkams. Saugumo pojūtį padeda 
sustiprinti geresnis matomumas, pavyzdžiui, užtikrinamas geresnis 
apšvietimas, geriau pastebimi kontroliuojantieji pareigūnai. Pastarai-
siais metais ypač aktuali tapo apsauga nuo teroristų išpuolių miesto 
transporte, todėl šiai problemai spręsti privalo būti sutelktas ypatingas 
dėmesys. 
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Miestuose taip pat svarbios saugesnės transporto priemonės, va-
žiuojančios greta pėsčiųjų, dviratininkų ir viešojo transporto priemo-
nių. Visų eismo dalyvių saugumui daug įtakos turi įvairios technolo-
gijos, pavyzdžiui, naktinio matymo, susidūrimų prevencijos ir panaši 
įranga. Reikia riboti ypač didelių gabaritų sunkvežimių ir automobilių 
įvažiavimą į miestus. 

Atlikti tyrimai parodė, kad daugiau nei 40 % tramvajų ir miestų 
elektrinių geležinkelio parko 15 valstybių narių Europos Sąjungoje ir 
67 % transporto priemonių parko naujosiose valstybėse narėse yra 
senesni nei 20 metų, todėl iki 2020 m. turėtų būti pakeisti. 

Miestų transporto projektai gali būti įgyvendinami ne tik naudo-
jant viešąsias investicijas, bet ir pritraukiant privačių lėšų, tačiau tam 
būtinas tvirtas įstatymų pagrindas.  

Nors didžioji dalis krovininio transporto paslaugų tiekiama tarp 
regionų, beveik visi pakrovimai ir iškrovimai vyksta miestų zonose, 
nes būtent ten egzistuoja vartotojų rinka. Miestų krovininis transportas 
daugiausia yra susijęs su prekių distribucija transporto sistemoje, kro-
viniai būna nedidelės apimties, todėl būtini daugkartiniai reisai. Nusta-
tyta, kad apie 40 % visų nekeleivinių transporto priemonių sudaro su 
paslaugų teikimu susijusios transporto priemonės: perkraustymo, 
eksploatavimo ir mažų siuntų bendrovių transporto priemonės. Moto-
ciklai arba mopedai dažnai naudojami teikiant kurjerių paslaugas. 
Miestuose ir zonose, į kurias įvažiavimas yra ribojamas, įmanoma 
organizuoti konsoliduotą krovinių išvežiojimą, tačiau būtina efekty-
viai planuoti maršrutus ir vengti tuščių reisų arba nebūtino važiavimo. 
Krovininio transporto sukeliamas problemas galima spręsti įvairiais 
būdais, pvz., apribojant krovininio transporto priemonių eismą tam 
tikru laiku, steigiant specialias krovimo zonas, taikant diferencijuotas 
apmokestinimo sistemas ir pan. 

Didžiulis transporto pajėgumų poreikis (tiek prekinio, tiek kelei-
vinio transporto srityje) prieštarauja labai apribotai infrastruktūros, 
esančios miesto zonų centruose, pasiūlai. Tolesnė infrastruktūros plėt-
ra dažnai yra sunkiai įmanoma dėl intensyvaus žemės naudojimo ir 
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didžiulių papildomų finansinių išlaidų. ES skatinami moksliniai tyri-
mai ir technologijų plėtra, sprendžiant aktualias transporto sukeliamas 
problemas. Tik nustačius reikiamą pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą 
bei efektyvius jos naudojimo būdus, tolesnė miestų transporto veikla 
nedarys didelės žalos žmonių sveikatai ir aplinkai. 

3.10.11.�Transporto�politika�keleiviø�veþimo�srityje�

Keleivių vežimo srityje ES pagrindinį dėmesį skiria keleivių tei-
sėms užtikrinti. ES transporto politika turi itin ribotas galimybes re-
guliuoti miestų viešąjį transportą, nes tai savivaldybių funkcija. Todėl 
pagrindinis dėmesys akcentuojamas į tolimąjį ar tarptautinį susisie-
kimą, ypač į tarptautinį vežimą geležinkelio ar oro transportu.  

Kita vertus, viešasis transportas, ypač vežimas autobusais ar 
traukiniais, yra dažnai traktuojami kaip žemiausią paslaugų kokybę 
lygį (dėl keleivių pasitenkinimo) turinčios transporto rūšys, todėl EK 
tam skiria itin daug dėmesio politiniu lygmeniu, pavyzdžiui, rengda-
ma komunikatus (Baltoji ir Žalioji knygos).  

Keleivių vežimo politikai harmonizuoti taip pat siekiama mažinti 
eismo spūsčių padarinius. Dauguma tiek krovinių, tiek ir keleivių 
transportavimo maršrutų prasideda ir baigiasi urbanizuotose zonose, 
kas tik dar labiau didina spūsčių pasekmes. 

Europos Komisijos parengtoje 2001 m. Baltosios knygos dėl 
transporto politikos laikotarpio vidurio apžvalgos ataskaitoje „Tene-
sustos Europos pažanga: užtikrinkime tvarų judumą“ (2006 m.) patei-
kiamose prognozėse stebimas nuoseklus (išskyrus autobusus) keleivi-
nio transporto rūšių veiklos augimas. Asmeninių automobilių 
naudojimo požiūriu ES šalys pradeda susidurti su automobilių „priso-
tinimo“ problema, kai didesnis automobilių skaičius jau yra nebepa-
geidaujamas, nes sukelia rimtų susisiekimo problemų. Be to, ypač 
didėja neigiamas poveikis aplinkai. Būtent todėl siekiama paspartinti 
naujų automobilių pardavimą, ribojant senųjų naudojimą. 
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Lengvųjų automobilių dominavimo keleiviniame transporte prie-
žastis nulemia ne tik asmeninio transporto lankstumas, bet ir viešojo 
transporto nekonkurencingumas, ypač didesniais atstumais. Progno-
zuojama, kad keleiviniame transporte sparčiausiai augs oro transporto 
paslaugos. Jeigu nebus imamasi lengvųjų automobilių naudojimo 
ribojimo priemonių (spūsties mokesčių, įvažiavimo apribojimų, eko-
loginių mokesčių), tai labiausiai tikėtinas scenarijus (pagal EK DG 
MOVE prognozes) numato jų įtakos išlaikymą, t. y. iki 77 % bendro-
je viso keleivių vežimo rinkos struktūroje 2020 m. (skaičiuojant ke-
leivių kilometrais).  

Planuojant mobilumą didesnėse teritorijose, turi būti kuriamas 
tvirtas pagrindas efektyviai integruoti miestų, priemiesčių ir tarpmies-
tinį viešąjį transportą į bendrąją sistemą (pavyzdžiui, vieningo bilie-
to), taikyti lanksčią ir patrauklią tarifų politiką. Kad piliečiai keistų 
eismo įpročius, būtinos švietimo ir informavimo kampanijos, skati-
nant naudotis viešojo transporto paslaugomis.  

3.10.12.�Transporto�politika�kroviniø��

veþimo�srityje�ir�logistikoje�

Kelių transporto vidaus rinkos teisiniai pagrindai jau yra sukurti. 
Krovinių vežimas keliais vidaus rinkoje yra iš esmės harmonizuotas, 
o tarptautinio kelių transporto veikla – liberalizuota. Bendrosios tai-
syklės, reglamentuojančios profesinės kompetencijos lygį ir darbo 
sąlygas, padeda palaikyti aukštus saugos ir socialinės apsaugos reika-
lavimus. Europos Komisija nagrinėja priemones pernelyg dideliems 
degalų apmokestinimo skirtumams mažinti.  

Krovininį geležinkelio transportą reglamentuojančių teisės aktų 
priėmimas taip pat atvėrė galimybes krovinių vežimo konkurencin-
gumui skatinti. ES lygiu reikia spręsti, kaip pašalinti likusias struktū-
rines geležinkelio sektoriaus konkurencingumo kliūtis, kaip antai 
nepakankamą sąveikumo lygį, riedmenų ir įrangos abipusio pripaži-
nimo nebuvimą, menką infrastruktūros plėtros koordinavimą ir IT 
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sistemų sujungimą. Daugelio šalių geležinkelio sektoriaus užimama 
rinkos dalis ir užimtumas jau stabilizavosi. Plėtra atveria naujus toli-
mojo susisiekimo (daugiau kaip 500 km) geležinkelio maršrutus, ku-
rie yra derinami su operatyviomis logistikos operacijomis ir gali kon-
kuruoti su kelių transportu, teikiant aplinkai palankesnes paslaugas 
„nuo durų iki durų“.  

Greitas krovininiu transportu vežamų krovinių apimčių didėji-
mas prisideda prie ekonomikos augimo ir užimtumo didėjimo, bet 
taip pat yra grūsčių, avarijų, triukšmo, taršos, didėjančios priklauso-
mybės nuo importuojamo iškastinio kuro priežastis. Infrastruktūros 
ištekliai yra riboti ir visi tiekimo grandinės sutrikimai ES ekonomikai 
neišvengiamai turi neigiamą poveikį. Europos transporto sistema turi 
būti optimizuota taikant pažangius logistikos sprendimus. Logistika 
gali padidinti konkrečių transporto rūšių ir jų derinių našumą. Todėl 
turėtų būti pervežta daugiau krovinių naudojant mažiau transporto 
priemonių, pvz., automobilių, vagonų ir laivų. Taip pat sumažės po-
veikis aplinkai. Geležinkeliai ir vidaus vandens keliai turi būti mo-
dernizuoti. Krovinių vežimas oro transportu turi būti labiau integruo-
tas į bendrąją transporto sistemą. Aktyviau turėtų būti spartinama 
trumpųjų nuotolių laivybos plėtra. Kur tinkama, būtina imti naudoti 
aplinką tausojančias transporto rūšis, visų pirma tolimajam susisieki-
mui, miestų vietovėse ir koridoriuose, kur susidaro grūstys.  

Transportas yra neatskiriamas logistikos tiekimo grandinės ele-
mentas. Komisija telkia dėmesį į krovininio transporto logistiką ir 
visas vežimo rūšis. Nagrinėjama didelė sričių įvairovė, pvz., grynai 
vienos vežimo rūšies logistika ir daugiarūšė logistika, taip pat esant 
veiksmingai ir vientisai Europos transporto sistemai, galinčiai suteikti 
transporto priemonių vartotojams geriausias įmanomas paslaugas, 
pabrėžiama optimalaus rūšių papildomumo būtinybė. 

Krovininio transporto logistikos plėtra – visų pirma su privačiu 
verslu susijusi veikla, kuri yra transporto sektoriaus užduotis. Nepaisant 
to, valdžios institucijoms tenka svarbus vaidmuo sudarant reikiamas 
sąlygas, ir logistika politinėje darbotvarkėje laikoma svarbia sritimi.  
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Gamybos ir tiekimo grandinių globalizacija didina vežimo poreikį. 
Logistikos svarba nuolat didėja ne tik Europai, bet ir Europos tarptauti-
niams verslo ryšiams. Viena vertus, Europos regionų paskirstymo cent-
ruose logistikos organizavimas centralizuojamas, kita vertus – dėl grūs-
čių Europos keliuose matoma decentralizavimo pradžia, kuriuo 
siekiama greitai reaguoti į klientų poreikius. Taip pat pastebima ten-
dencija naudotis sutartinės logistikos paslaugomis, kai siuntėjai perka 
daugiarūšės logistikos paslaugas iš išorės paslaugų teikėjų (t. y. trečio-
sios šalies logistikos teikėjų). Be to, optimizuodamos savo tiekimo 
grandines, ES įmonės vis labiau pripažįsta, kad krovininiam kelių 
transportui yra konkurencingų alternatyvų. Pavyzdžiui, stambūs vežėjai 
teikia daugiau transporto rūšių apimančias visapuses logistikos paslau-
gas, nes išlaidų atžvilgiu jie įgyja konkurencinio pranašumo. 

Logistikos sprendimams daro įtakos ir aplinkosaugos veiksniai 
(energijos suvartojimas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmeti-
mas), energijos tiekimo saugumas, įmonių geografinė padėtis. Komu-
nikate „Tenesustos Europos pažanga“ aprašomos krovininio transpor-
to logistikai įtakos darančios iniciatyvos, kurias Komisija jau ėmėsi 
įgyvendinti liberalizavimo, derinimo, infrastruktūros standartizavimo, 
skatinimo ir tyrimų srityse. 

Viena naujausių iniciatyvų – Komisijos siūlymas dėl tiekimo 
grandinės saugumo didinimo. Šiuo siūlymu parodoma pusiausvyra, 
kurią reikėtų pasiekti tarp griežčiausius reikalavimus atitinkančių 
saugumo procedūrų ir laisvojo prekių srauto. Logistikos klausimai 
turėtų būti pagrindinis sprendimų priėmimo veiksnys, planuojant, 
valdant ir organizuojant vienarūšių ir daugiarūšių vežimo grandinių 
veiklą. Pažangus logistikos organizavimas turėtų skatinti technologi-
nių žinių, įgūdžių ir darbo vietų išlaikymą Europoje. 

Pasirinktieji logistikos variantai gali padėti nutraukti transporto 
priemonių gausėjimo Europoje ir jų sukeliamo žalingo poveikio ap-
linkai sąsajas.  

Kelių transporto vyravimą krovinių vežimo struktūroje lemia jo 
lankstumas. Prognozuojama, kad ES krovinio transporto tendencijos 
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išliks panašios, toliau rinkoje dominuojant kelių transporto paslau-
goms (pagal EK DG MOVE prognozes iki 45 % bendroje visų krovi-
nių vežimo struktūroje 2020 m., skaičiuojant tonkilometriais), taip pat 
išaugs jūrų transporto apimtis dėl jūrų greitkelių panaudojimo gali-
mybių. 

3.10.13.�Transporto�politika�intermodalinio��

transporto�srityje�

ES vidaus rinkos sukūrimas jau palankiai paveikė kelių ir oro 
transporto sektorius, ir manoma, kad ši tendencija ateityje paveiks 
geležinkelio ir vandens transporto sektorius. Padidėjęs efektyvumas 
šioms dviem transporto rūšims sudarys geresnes galimybes tapti kon-
kurencingesnėmis, labiausiai – tolimojo susisiekimo rinkose. Ateities 
politikos tikslas bus optimaliai panaudoti kiekvienos transporto rūšies 
potencialą, kad būtų įgyvendinti ekologiškų ir veiksmingų transporto 
sistemų uždaviniai. 

Reikia aktyviau ieškoti technologinių sprendimų, leisiančių pa-
siekti, kad transportas taptų ekologiškesnis, ypač šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų problemos sprendimo klausimu. Nemažai stambių 
infrastruktūros projektų prisidės prie neigiamo poveikio mažinimo 
konkrečiuose transporto koridoriuose. Derėtų, kai reikalinga, pereiti 
prie mažiau aplinką teršiančių transporto rūšių, ypač tolimojo susisie-
kimo, miesto zonų ir mažiausiai pralaidžių koridorių atveju. Visos 
transporto rūšys turi tapti ekologiškesnės, patikimesnės ir veiksmin-
gesnės energijos panaudojimo požiūriu. Įvairiarūšis vežimas, t. y. 
veiksmingas įvairių transporto rūšių ir jų derinių panaudojimas, leis 
optimaliai ir tausiai naudoti turimus išteklius.  

EK siekia paspartinti intermodalinius procesus, panaudodama 
Marco Polo programą ir remdama Jūrų greitkelių projektus (TEN-T 
fondo lėšomis), kurie skirti intermodalinio transportavimo projektams 
įgyvendinti. Tokie projektai leidžia sukurti alternatyvius konkuren-
cingus krovinių transportavimo maršrutus ir paskatinti plačiau naudo-
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tis krovinių transportavimo alternatyvomis, ypač panaudojant jūrų ir 
geležinkelio transporto privalumus.  

ES taip pat skatina krovininio transporto srautų atribojimo nuo 
miesto jautriųjų zonų plėtrą, t. y. remia miestų logistikos sprendimus 
(mažos ir vidutinės talpos krovininių transporto priemonių eismą mies-
tų dalyse), kurie yra pagrįsti užmiesčio zonose įkurtų viešųjų logistikos 
centrų veikla. 
Kontroliniai�klausimai�

1. Kuo skiriasi eismo sauga ir transporto saugumas? Pateikite 
pavyzdžių. 

2. Kas yra ekovairavimas? Paaiškinkite, kaip ši koncepcija lei-
džia kovoti su neigiamomis klimato kaitos, eismo saugos ir ekonomi-
nių nuostolių pasekmėmis. 

3. Kas yra judumo valdymas? Kokius žinote praktinius judumo 
valdymo pavyzdžius? 

4. Kaip ES siekiama užtikrinti transporto saugumą? 
5. Kas yra menamasis mobilumas ir kaip jis padeda efektyvinti 

transporto srautų valdymą? Kokios e. paslaugos, jūsų nuomone, dau-
giausia leidžia atsisakyti fizinių kelionių?  

6. Kokios pagrindinės ES transporto politikos nuostatos taiko-
mos miestų transporto srityje? 

7. Kokios transporto rūšys yra akcentuojamos, formuojant trans-
porto politiką keleivių vežimo srityje? 

8. Kas daroma, ES transporto politikos priemonėmis perskirstant 
krovinių vežimo rinką? 

9. Koks vaidmuo tenka intermodaliniam krovinių vežimui ir 
kaip jis skatinamas? 

10.  Kuo svarbus logistinių grandinių tobulinimo prioritetas? 



 

194

3.11.�Tarptautiniø�transporto�organizacijø�veikla��

ir�átaka�ES�bei�Lietuvos�transporto�politikai�

Žinoma, pastarąjį dešimtmetį didžiausią įtaką Lietuvos transpor-
to politikai turėjo ES transporto institucijos, kadangi, vykstant ES 
integracijos procesams, buvo daroma įtaka ir šalies prioritetams.  

Organizacijas galima skirtyti pagal keletą kriterijų: 
− geografinę dimensiją (tarptautinės, kontinentinės, regioninės); 
− sektorinę dimensiją (kelių, geležinkelių, aviacijos ir pan.); 
− organizacijos tipą (asociacijos, klubai, federacijos ir kt.); 
− veiklos pobūdį (narių teisių gynimas, lobizmas, konkurencin-
gumo didinimas ir t. t.); 

− kiti kriterijai. 
Tarptautiniame kontekste svarbų vaidmenį lemia Jungtinių Tau-

tų Organizacijos institucijos. Viena iš jų – JT Ekonominė komisija 
Europai (JT EKE, angl. United Nations Economic Comission for Eu-
rope (UNECE)).  

EKE administracinis biudžetas finansuojamas iš JTO lėšų. Euro-
pos sausumos transporto reikalais užsiima vienas iš pagrindinių EKE 
organų – Sausumos transporto komitetas (angl. Inland Transport 
Committee). Šis komitetas veikia kaip tarpvalstybinė institucija re-
gioniniu mastu plėtoti bendradarbiavimą visų vidaus transporto rūšių 
srityje. Komitetas turi garantuoti pasikeitimą informacija apie trans-
porto problemas, taip pat būti institucija, kurios kompetencija sudary-
ti tarptautinius susitarimus ir parengti tarptautines rekomendacijas. 
Komiteto nariais yra visos EKE narės šalys, taigi ir Lietuva.  

Komiteto sudėtyje sukurtos grupės pagal konkrečias transporto 
rūšis. Dabar funkcionuoja tokios darbo grupės: Kelių transporto, Ge-
ležinkelio transporto ir Vidaus vandenų transporto. Šios grupės vado-
vauja ir kontroliuoja pagalbinių darbo organų ekspertų ir pranešėjų 
grupių veiklą, kurios sudaromos įvairiems specialiems klausimams 
spręsti. Šiuo metu pagrindinės ekspertų grupės yra šios: transporto 
statistikos, greitai gendančių produktų vežimo, pavojingų krovinių 
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vežimo, mišriojo vežimo, muitinės klausimų, susijusių su transportu, 
tendencijų ir politikos transporto srityje, transporto ekonomikos. Tokį 
šių grupių statusą lemia jų atliekamas bendrųjų problemų tyrimo dar-
bas visų transporto rūšių srityse. 

Pagal minėtąsias problemas buvo parengta apie 40 tarptautinių 
konvencijų ir susitarimų, tarp jų ir dokumentai tokiais specifiniais 
klausimais, kaip kelių eismo taisyklės, kelių ženklai ir signalai, pasie-
nio ir muitinės formalumų supaprastinimas bei pagreitinimas, greitai 
gendančių ir pavojingų krovinių vežimas, konteinerizacija, oficialus 
transporto priemonių patvirtinimas pagal konstrukcijos tipą, civilinė 
atsakomybė, atliekant tarptautinį vežimą. 

JT EKE labai aktyviai bendradarbiauja su ES institucijomis, 
ypač transporto tinklų plėtros srityje. Vienas iš pavyzdžių – Europos, 
Kaukazo, Azijos transporto koridoriaus susivienijimas (TRACECA), 
kuris buvo įsteigtas 1993 m. konferencijos Briuselyje metu. Narių 
skaičius nuo pradinio 8 padidėjo iki 13. Pagrindinis organizacijos 
tikslas – pagerinti transporto ir prekybos sąlygas Europos–Kaukazo–
Azijos koridoriuje.  

TRACECA taip pat veikia kaip tarpvalstybinė komisija pagal JT 
daugiašalę sutartį (UN-registered Basic Multilateral Agreement 
(MLA), pasirašytą 1998 m. Baku viršūnių susitikimo (TRACECA – 
istorinio „Šilko“ kelio atkūrimas) metu (ratifikavo 12 valstybių). 

TRACECA organizacinė struktūra sudaryta iš Tarpvalstybinės 
komisijos (sudaryta 2000 m. Tbilisyje, Gruzija), Nuolatinio sekreto-
riato (Baku, Azerbaidžanas), Nacionalinių komisijų, Nuolatinių atsto-
vybių bei darbo grupių. Nuolatinis sekretoriatas atlieka vykdančiąsias 
funkcijas. Iki 2004 m. TRACECA veikla buvo finansuojama ES, o 
nuo 2004 m. ji yra išlaikoma daugiausia TRACECA valstybių lėšo-
mis. Nuo 2007 m. – vien tik TRACECA valstybių lėšomis. 

TRACECA transporto koridoriaus patrauklumas pasireiškia al-
ternatyviu koridoriumi Rusijos transsibiro magistralei, kuri kol kas 
vis dar neveikia taip efektyviai, kaip galėtų.  
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Pagrindiniai TRACECA tinklo elementai: koridoriaus pradžia 
laikomi Bulgarijos, Rumunijos ir Ukrainos transporto tinklai. Korido-
riaus tąsa – azijinė Turkijos dalis arba Juodosios jūros greitkeliai į 
Gruzijos Poti ir Batumi uostus. Kaspijos jūroje, naudojantis trumpo-
sios laivybos linija Baku–Aktau arba Baku–Turmėnbaši, susisiekiama 
su Centrinės Azijos valstybėmis. Galutiniu TRACECA koridoriaus 
tašku laikomi Kinijos ir Afganistano pasieniai. TRACECA koridorius 
pavaizduotas 3.9 pav. 

Darnaus transporto politikoje aktyviai dalyvauja Europos ju-
dumo valdymo platforma (EPOMM). Nuo kitų pagal veiklos sritį 
panašaus pobūdžio visuomeninių organizacijų EPOMM platforma 
skiriasi tuo, kad vienija valstybines institucijas – ministerijas, atsa-
kingas už darnaus judumo bei judumo valdymo plėtrą šalyje. 
EPOMM siekia, kad judumo valdymas (angl. Mobility Management) 
taptų darniojo transporto rėmimo bei efektyvia poreikio naudotis au-
tomobiliais valdymo koncepcija, grindžiama keleivių požiūrio ir elg-
senos keitimu. Judumo valdymo pagrindą sudaro „švelniosios“ prie-
monės, tokios kaip informavimas ir komunikacija, paslaugų 
organizavimas ir įvairių partnerių veiksmų koordinavimas. Dažniau-
sia „švelniųjų“ priemonių užduotis yra pagerinti miesto transporte 
naudojamų „griežtųjų“ priemonių (tokių kaip naujos lengvųjų miesto 
geležinkelių (traukinių) linijos, nauji keliai arba dviračių takai) efek-
tyvumą. Judumo valdymo priemonėms (palyginti su „griežtosiomis“ 
priemonėmis) nereikia didelių finansinių investicijų, kartu išlaikomas 
aukštas naudos ir sąnaudų santykis. 

Jeigu EPOMM tikslai susiję su elgsenos pokyčių formavimu ir 
judumo paklausos valdymu, tai Tarptautinis transporto forumas (ITF), 
kuris susikūrė transformavus ECMT (Europos transporto ministrų 
konferencijos organizaciją) ir veikia po OECD (Europos bendradar-
biavimo ir plėtros organizacija) vėliava, skatina didesnį transporto 
sektoriaus vaidmenį ekonomikai ir visuomenei, tuo pat metu užtikri-
nant darnaus transporto, logistikos ir mobilumo plėtrą ITF valstybėse ir 
kituose regionuose. ITF vienija visas OECD organizacijos valstybes, 
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taip pat CEE valstybes, Indiją. ITF kongrese atstovauja 50 valstybių 
transporto ministrai. Svarbiausias ITS kasmetinis renginys yra kong-
resas, vykstantis Leipcige (Vokietija). Svarbiausia darbo grupė – tai 
Kelių transporto darbo grupė, kuri užsiima CEMT leidimų ir kvotų 
suteikimo klausimais. Be to, svarbia ITF forumo dalimi tapo paties 
forumo atliekami transporto tyrimai, leidę didinti savo kompetenciją 
nepriklausomai nuo kitų institucijų ir kurti savąjį „know how“ žinių 
banką. Jungtinis tyrimų centras (JRC, įkurtas 2004 m. sausio 1 d. 
OECD tarybos rezoliucija) daugiausia nagrinėja transporto politikos 
ir transporto ekonomikos aspektus. 

Ekspedijavimo politikos srityje aktyviai veikia Tarptautinė eks-
peditorių asociacijų federacija (FIATA). Pagrindinis FIATA tikslas – 
ginti ekspeditorių interesus tarptautiniu mastu. Iš čia kyla pagrindiniai 
organizacijos uždaviniai:  

1) standartizuoti ekspedicijos dokumentus;  
2) diegti standartines prekybos sąlygas;  
3) keistis informacija ir organizuoti tam tikrus tyrimus, ginti 

ekspedijavimo interesus patarėjų arba ekspertų statusu kitų 
organizacijų posėdžiuose;  

4) apmokyti profesijos tarptautiniu lygiu;  
5) plėtoti ryšius su vežėjais ir jų organizacijomis;  
6) stiprinti ryšius su eksportuojančiomis organizacijomis. 
Šiuo metu Lietuvoje yra įsikūrusi Lietuvos nacionalinė ekspedi-

torių asociacija (LINEKA), kuriai reikia išplėtoti veiklą, t. y. pritrauk-
ti ekspeditorius, dirbančius jūrų, oro ir geležinkelio transporte. 
LINEKA yra FIATA narė. FIATA nariai yra – tikrieji ir asocijuotieji. 

Intelektinių transporto sistemų ir paslaugų srityje vieną di-
džiausių įtakų tarpvalstybinei ITS politikai turi intelektinių transporto 
sistemų susivienijimas ERTICO-ITS Europe, glaudžiai bendradar-
biaujantis su Europos Komisija ir kitomis regioninėmis ITS organiza-
cijomis (pavyzdžiui, ITS America, ITS Japan ir pan.). ERTICO-ITS 
Europe buvo įkurta 1991 m. EK, Europos transporto ministrų ir Eu-
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ropos pramonės įmonių iniciatyva. Ši organizacija vienija IT ir trans-
porto bei logistikos įmones, kurios kuria, diegia arba atlieka tyrimus 
ITS srityje. 2010 m. organizacijoje dalyvavo 100 narių (automobilių 
gamintojų, elektroninės įrangos kūrėjų, GIS produkciją kuriančių 
įmonių, telekomunikacijų bendrovių, IT paslaugų tiekėjų, greitkelių 
operatorių, tyrimų institutų, valstybinių institucijų). ERTICO-ITS 
Europe taip pat vienija valstybines ITS asociacijas (ITS Nationals), 
kurios šiuo metu įkurtos 19 ES valstybių. Lietuvos institucijos iki 
2010 m. ERTICO veikloje nedalyvavo.  

Logistikos srityje aktyviai veikia Europos ekspeditorių, transporto, 
logistikos ir muitinės paslaugų asociacija (CLECAT). Ši ne pelno aso-
ciacija atstovauja nacionalinių asociacijų interesams transporto, logisti-
kos, muitinių ir ekspedijavimo paslaugų srityje. Tiesioginė CLECAT 
veikla susijusi su daugiau nei 19 tūkst. įmonių bei 1 mln. darbuotojų 
interesams atstovaujamame sektoriuje. CLECAT duomenimis, net 
95 % visų krovinių Europoje, 65 % kelių transporto krovinių, 95 % oro 
transporto ir 65 % jūrų transporto krovinių yra aptarnaujami naudojan-
tis ekspedijavimo ir muitinės tarpininkų paslaugomis. CLECAT nariai 
taip pat veikia geležinkelio ir vidaus vandenų sektoriuje. Bendradar-
biaujančios kartu su FIATA šios dvi organizacijos yra įtakingiausios 
transporto ir logistikos asociacijos pasaulyje.  

CLECAT buvo vienas iš Europos pramonės sektorių aljanso 
steigėjų ir yra šio aljanso tarybos narys. Minėtasis aljansas įsitraukęs į 
pavojingų krovinių transportavimo ir Europos krovinių transportavi-
mo geležinkelių užsakovų platformos veiklą. CLECAT turi nario 
statusą ES Muitinių aukšto lygio dialogo darbo grupėje. 

CLECAT kartu su FIATA yra išsamiai apibrėžę krovinių ekspe-
dijavimo ir logistikos paslaugas, kad galimi ir esami nariai vieningai 
jas interpretuotų ir nekiltų dviprasmybių. Pagal šią apibrėžtį, „krovi-
nių ekspedijavimo ir logistikos paslaugos reiškia bet kokio tipo pa-
slaugas, susijusias su krovinių vežimu (vienmodaliniu ar multimoda-
liniu), konsolidavimu, sandėliavimu, krova, pakavimu ir paskirstymu, 
taip pat papildomas ar pagalbines paslaugas, įskaitant muitinės ir fis-
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kalines paslaugas, mokesčių ir dokumentų rinkimą ir rengimą. Krovi-
nių ekspedijavimo paslaugos taip pat apima tas logistikos paslaugas, 
paremtas moderniomis informacinėmis ir komunikacijos technologi-
jomis, kurios susietos su transportavimu, krova ar sandėliavimu bei 
de facto priskiriamos tiekimo grandinės valdymui“.  

Kelių transporto politikai didelę įtaką daro Tarptautinė automobi-
lių transporto sąjunga (IRU). Pagrindinis organizacijos tikslas – remti 
tarptautinio automobilių transporto plėtojimą vežėjų automobilių trans-
portu interesais ir apskritai automobilių transporto ekonomiką. Lietu-
vos Respublikai IRU atstovauja Lietuvos nacionalinė vežėjų automobi-
liais asociacija (LINAVA). Organizacijoje sudaromos ekspertų grupės 
pagal specialias veiklos kryptis: profesinis vairuotojų rengimas, infrast-
ruktūros kaina, ekonominiai klausimai, keleivinis miesto transportas, 
mišrusis vežimas, vežimas konteineriuose, pavojingų krovinių vežimas 
ir kitokios veiklos rūšys. Didžiausias IRU pajamų šaltinis gaunamas 
parduodant šalių dalyvių asociacijoms knygeles – Carnet TIR. 

Lengvųjų automobilių politikos srityje pažymėtinas Tarptauti-
nės automobilių federacijos FIA indėlis. FIA tikslas – vystyti auto-
mobilizmą bei ginti jo materialinius ir moralinius interesus, skatinti 
tarptautinį kelių eismą ir autoturizmą, reglamentuoti automobilių 
sporto plėtrą, rengti bendras taisykles, organizuojant ir vedant auto-
mobilių lenktynes, stiprinti ir gerinti nacionalinių automobilininkų 
klubų ir asociacijų darbą, vykdyti teisminę valdžią, reguliuojant gin-
čytinus sportinio pobūdžio klausimus, kylančius organizuojant arba 
vedant automobilių lenktynes. 

Vandens transporto sektoriaus politikai didžiausią įtaką turi: 
1) tarptautinė jūrų organizacija (IMO); 
2) tarptautinis jūrų komitetas (CMI); 
3) tarptautinė uostų ir prieplaukų organizacija (IAPH); 
IMO tikslai:  
1) tarptautiniame prekybos laivyne užtikrinti bendradarbiavimą 

tarp vyriausybių; užtikrinti techninių priemonių vyriausybinį regulia-
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vimą; visapusiškai remti pačių griežčiausių standartų priėmimą dėl 
saugos jūroje; įspėti laivus apie jūros teršimą iš laivų; skatinti laivy-
bos efektyvumą ir kontrolę; spręsti teisinius klausimus;  

2) skatinti diskriminacinių priemonių ir perteklinių ribojimų pa-
naikinimą, kad pasaulinė prekyba galėtų be kliūčių naudotis laivinin-
kystės paslaugomis; remti ir skatinti vyriausybes, kad jos plėtotų savo 
nacionalinę laivininkystę;  

3) nagrinėti klausimus dėl neteisingų apribojimų iš laivybos 
kompanijų pusės;  

4) nagrinėti bet kokius laivybos srities klausimus, kurie gali būti 
perduoti IMO bet kurios institucijos arba specializuoto JTO padali-
nio;  

5) pasikeisti informacija tarp vyriausybių apie IMO nagrinėja-
mus klausimus. 

Geležinkelio transporto srityje didžiausią įtaką neabejotinai turi 
dvi organizacijos: Tarptautinė geležinkelio sąjunga (UIC) ir Geležin-
kelių bendradarbiavimo organizacija (OSJD/OSŽD).  

UIC tikslai – gerinti tarptautinių geležinkelių statybos ir funkci-
onavimo sąlygas, koordinuoti ir standartizuoti giminingų tarptautinių 
organizacijų, kurios šiam tikslui yra sudariusios su Tarptautine gele-
žinkelio sąjunga sutartis, pagrindinę veiklą, taip pat palaikyti ryšį su 
nacionalinėmis geležinkelių administracijomis. 

Pagal UIC įstatus, Sąjunga turi parengti tobuliausius geležinkelių 
statybos ir eksploatacijos metodus, garantuojančius tarptautinį susi-
siekimą, taip pat bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis geležinke-
lių organizacijomis ir koordinuoti veiklą su tomis, su kuriomis pasira-
šyti susitarimai. 

OSJD tikslai remiasi bendros plačiosios vėžės geležinkelio 
transporto sistemos Euroazijos regione sukūrimu ir geležinkelio 
transporto konkurencingumo didinimu tarptautiniu aspektu. Darbas 
organizuojamas sudarant nuolatines komisijas. Juridinį bendradarbia-
vimo pagrindą sudaro transporto teisę formuojantys tarpvalstybiniai 
susitarimai. Pagrindiniai iš jų yra Susitarimas dėl tarptautinio gele-
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žinkelių krovininio susisiekimo (rus. СМГС) ir Susitarimas dėl tarp-
tautinio keleivinio geležinkelių susisiekimo (rus. СМПС). 

Pagrindinės oro transporto organizacijos yra šios: 
− IATA – tarptautinė oro transporto asociacija; 
− Europos oro kontrolės asociacija (EUROCONTROL); 
− ICAO – tarptautinės civilinės aviacijos organizacija. 
Transporto politikos kontekste didžiausią įtaką turi ICAO, kurios 

tikslai – rengti tarptautinės oro navigacijos principus ir metodus, remti 
tarptautinio oro transporto planavimą ir vystymą tam, kad užtikrintų 
saugios ir tvarkingos civilinės aviacijos plėtrą visame pasaulyje; skatin-
ti orlaivių konstravimą ir eksploatavimą taikiais tikslais; skatinti oro 
trasų, oro uostų ir aeronavigacinių priemonių plėtrą tarptautinėje civili-
nėje aviacijoje; stengtis, kad oro transportas būtų saugus, reguliarus, 
efektyvus ir ekonomiškas; perspėti dėl ekonominių nuostolių, kuriuos 
sukelia neprotingos konkurencijos; garantuoti, kad valstybių teisės bus 
gerbiamos ir kiekviena iš jų turės galimybę panaudoti aviacines įmo-
nes, užsiimančias tarptautiniu oro susisiekimu; remti tarptautinės civi-
linės aeronautikos plėtrą visais jos aspektais. 

Pasauliniu mastu dviračių transporto politiką plėtoja tik kelios 
organizacijos – Tarptautinis dviračių fondas (IBF – International Bi-
cycle Fund), Tarptautinė dviratininkų federacija (UNI – Union Cyc-
liste Internationale) ir kt. Didžiausią įtaką dviračių transporto plėtros 
politikai turi įvairios vietinės ar regioninės nevyriausybinės organiza-
cijos – dviratininkų klubai, bendrijos, asociacijos, veikiančios kaip 
lobistinės organizacijos dviračių transporto, turizmo, sveikatingumo 
skatinimo tikslais, ypač – Europos dviratininkų federacija (ECF). Ši 
institucija taip pat koordinuoja EuroVelo tinklo, kurį sudaro 12 trasų 
(66 tūkst. km), plėtrą (3.10 pav.). 

Vamzdynų transporto politiką daugiausia lemia nacionalinės ins-
titucijos ir tarpvalstybiniai susitarimai. Didžiausios tarptautinės vamz-
dynų transporto organizacijos yra Tarptautinė vamzdynų kontraktorių 
asociacija (IPLOCA) ir Vamzdynų linijų kontraktorių asociacija.  
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3.10 pav. EuroVelo dviračių trasų tinklas 

 
Miestų transporto organizacijų grupėje išsiskiria EMTA (Europos 

didmiesčių transporto asociacijų susivienijimas). EMTA buvo įkurta 
1998 m., siekiant sukurti platformą pasikeisti informacija ir gerąja 
praktika tarp viešojo sektoriaus institucijų, atsakingų už viešojo 
transporto paslaugų planavimą, organizavimą ir finansavimą dide-
liuose Europos miestuose. EMTA taip pat siekia tobulinti didmiesčių 
viešojo transporto sistemą, mažinti neigiamas lengvųjų automobilių 
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sukeliamų spūsčių pasekmes, ypač taršą, triukšmą ir eismo įvykių 
skaičių, gerinti didmiesčių plėtros politikos koordinavimą bei užtik-
rinti aukštos kokybės viešojo transporto sistemos prieinamumą kelei-
viams.  

Panašių tikslų siekia ir Europos miestų bei regionų asociacija 
(POLIS), vienijanti Europos miestų ir regionų institucijas, siekiančias 
plėtoti inovatyvias technologijas miesto bei priemiestiniame transporte.  

Viešojo transporto sąjunga (UITP) yra pati didžiausia viešojo 
transporto organizacija pasaulyje, vienijanti per 3,2 tūkst. narių iš 90 
šalių. Organizacijai priklauso viešojo transporto operatoriai, valdytojai, 
moksliniai susivienijimai, įmonės, kurių veikla vienaip ar kitaip susiju-
si su viešuoju transportu. Organizacija vienija visų viešojo transporto 
rūšių įmones: metro, tramvajaus, LRT, priemiestinių ir tarpmiestinių 
traukinių, vandens transporto. UITP veiklos principas – tarptautinė 
bendradarbiavimo, verslo plėtros ir „know-how“ pokyčių platforma. 
Kontroliniai	klausimai	

1. Kokios, jūsų nuomone, yra įtakingiausios pasaulinės transpor-
to organizacijos? 

2. Kodėl Lietuvos institucijoms svarbu dalyvauti ne ES formato 
organizacijose? 
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