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Dėl trukdžių upėse ir kanaluose krovinių vežimo negalima perkelti iš kelių į 
vidaus vandenų kelius  

Šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje nustatyta, kad dedant pastangas, kurioms teikiamas ES 
finansavimas, krovinių vežimą Europoje nukreipti iš kelių į vidaus vandenų kelius per pastaruosius 15 metų buvo 
padaryta nedidelė pažanga. ES auditoriai teigia, kad vykdant dažnesnio naudojimosi vidaus vandenų keliais 
strategiją ES bendrai finansuojami projektai nebuvo veiksmingai įgyvendinti. Vežimas vidaus vandenų keliais, kuris 
yra vežimo keliais alternatyva, nepadažnėjo ir tinkamumo laivybai sąlygos nebuvo pagerintos. 

„Vienas krovininis laivas upėje gali pakeisti šimtus sunkvežimių kelyje, taigi visoje ES sumažėtų spūsčių, nelaimingų atsitikimų ir 
tarša. Krovinių vežimo nukreipimas iš kelių į upių ir kanalų tinklą gali būti naudingas visiems ES piliečiams. Vis dėlto, praėjus 
daugiau nei dešimtmečiui po to, kai ES tai paskelbė savo prioritetu, šios transporto rūšies vystymasis atsilieka nuo kelių ir 
geležinkelių transporto vystymosi, – teigė už ataskaitą atsakinga Audito Rūmų narė Iliana Ivanova.  – Norint sukurti tinklais 
susietą Europą, turinčią tvarią transporto strategiją, reikia didesnių ES pastangų gerinti savo vandenų kelius ir kurti didesnę 
vežimo keliais, geležinkeliais ir vandenų keliais galimybių pusiausvyrą“. 

ES finansavimo, skirto vežimui Europos upėmis ir kanalais, poveikis yra nedidelis dėl nesugebėjimo pašalinti trukdžius, tuo tarpu 
šių trukdžių panaikinimas yra būtina ES strategijų dėl vežimo vidaus vandenų keliais plėtojimo sąlyga. Šie trukdžiai yra tiltai, kurie 
nėra pakankamai aukšti, neefektyvūs šliuzai ir atkarpos, kurių plotis per mažas, kad būtų galima užtikrinti eismo pralaidumą. 

Valstybės narės vidaus vandenų keliams skyrė mažai dėmesio, nepaisant to, kad jau 2001 m. Komisija juos paskelbė prioritetu, 
siekdama perkelti eismą iš kelių į mažiau žalos aplinkai darančias transporto rūšis. Visų trukdžių pašalinimo transeuropinio 
transporto tinkle išlaidos gerokai viršija turimas lėšas iš ES biudžeto. Šiam trūkumui pašalinti būtina skirti papildomą finansavimą 
iš nacionalinių ir (arba) privačių šaltinių. Auditoriai taip pat nustatė, kad nėra nuoseklios bendros valstybių narių, sujungtų 
pagrindiniais vandens koridoriais, strategijos ir kad ES strategijose nepakankamai dėmesio skiriama upių priežiūrai ir politinių ir 
aplinkos apsaugos aspektų įvertinimui. 

Siekiant padidinti vežimui vidaus vandenų keliais skiriamo ES finansavimo veiksmingumą auditoriai rekomenduoja, kad: 

• valstybės narės pirmenybę teiktų tiems vidaus vandenų kelių projektams, kurie suteikia didžiausią tiesioginę naudą; 
• Komisija daugiausiai lėšų skirtų tiems projektams, kurių atveju yra parengti pažangūs trukdžių šalinimo planai. 

Siekdama pagerinti valstybių narių veiksmų koordinavimą Komisija turėtų: 

• atlikti išsamią potencialios vidaus vandenų laivybos įvairiose upių atkarpose rinkos ir naudos analizę ir suklasifikuoti 
upes atsižvelgdama į jų galimybes, susijusias su vandenų koridorių plėtojimu; 

• susitarti su valstybėmis narėmis dėl konkrečių ir pasiekiamų trukdžių šalinimo tikslų; 
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• reikalauti, kad valstybės narės, esančios palei pagrindinius vidaus vandenų koridorius, reguliariai praneštų apie priežiūrą 
bei jos poveikį tinkamumui laivybai. 

Pastabos leidėjams 

Pusė visos Europos gyventojų gyvena netoli kranto arba vidaus vandenų kelių, o daugelis Europos pramonės centrų 
yra pasiekiami taikant vidaus vandenų laivybos metodus. Vidaus vandenų transportas kartu su kelių ir geležinkelių 
transportu yra viena trijų pagrindinių sausumos transporto rūšių. Laivais gabenamos prekės yra plukdomos kanalais, 
upėmis ir ežerais tarp vidaus vandenų uostų ir prieplaukų. Vidaus laivybos laivų keliamoji galia prilygsta šimtų 
sunkvežimių keliamajai galiai. Šie laivai gali būti naudingi, kadangi būtų sutaupyta lėšų, sumažinta tarša ir padidinta 
transporto sauga. 

Šioje specialiojoje ataskaitoje (1/2015) „Vežimas Europos vidaus vandenų keliais: nuo 2001 m. nebuvo reikšmingų 
su šia transporto dalimi ir tinkamumo laivybai sąlygomis susijusių patobulinimų“ nagrinėjama, ar Komisija ir 
valstybės narės veiksmingai įgyvendino krovinių vežimo vidaus vandenų keliais strategijas. Auditoriai vertino, ar iš ES 
biudžeto bendrai finansuoti projektai veiksmingai prisidėjo prie krovinių vežimo vidaus vandenų keliais dalies 
didinimo ir tinkamumo laivybai sąlygų gerinimo ir ar ES vežimo vidaus vandenų keliais strategijos buvo nuoseklios ir 
paremtos tinkamomis ir išsamiomis analizėmis. 

Audito metu buvo nagrinėjami nuo 2001 m. parengti politiniai ir strateginiai dokumentai, taip pat buvo vietoje 
tikrinami 12 projektų, kurie buvo bendrai finansuojami iš struktūrinių fondų ir Transeuropinio transporto tinklo 
biudžeto Belgijoje, Čekijos Respublikoje, Vokietijoje ir Vengrijoje, rezultatai. Šiose šalyse patirtos išlaidos sudarė 
beveik 90 % vidaus vandenų kelių infrastruktūrai, kurią buvo tikimasi užbaigti iki 2013 m., skirtų išlaidų. 

ES vidaus vandenų transporto projektams 2007–2013 m. laikotarpiu buvo skirta 1278 milijonai eurų iš 
Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T), Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo biudžetų. 

Audito Rūmų specialiosios ataskaitos skelbiamos visu metų laikotarpiu, jose atspindimi atrinktų auditų, susijusių su 
konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, metu nustatyti faktai. 

 


