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BENDROJI TRANSPORTO POLITIKA:
BENDROJI INFORMACIJA

Transporto politika jau 30 metų yra viena bendros politikos sričių. Pradiniu jos postūmiu
tapo 1985 m. gegužės 22 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas dėl Europos
Parlamento ieškinio dėl ES Tarybos neveikimo. Šalia transporto rinkų atvėrimo konkurencijai
ir transeuropinių tinklų steigimo, nuo šiol iki 2020 m. vis svarbesnis bus tvaraus judumo
siekis, ypač turint omenyje nuolatinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekio didėjimą,
trukdantį įgyvendinti Europos Sąjungos tikslus klimato srityje.

TEISINIS PAGRINDAS

SESV 4 straipsnio 2 dalies g punktas ir VI antraštinė dalis.

TIKSLAI

Jau Romos sutartyse valstybės narės pabrėžė bendros transporto politikos, reglamentuojamos
pagal atskirą antraštinę dalį, svarbą. Taip transportas tapo viena pirmųjų bendros Bendrijos
politikos sričių. Pirmenybė pirmiausia buvo teikiama bendros transporto rinkos sukūrimui, t. y.
buvo siekiama laisvo paslaugų judėjimo ir transporto rinkų atvėrimo. Šis tikslas buvo sėkmingai
įgyvendintas, nes konkurencijai laipsniškai bus atvertos net geležinkelių? (valstybinių keleivių
pervežimo paslaugų) rinkos.
Atveriant transporto rinkas, reikia kartu sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas tiek atskirų
rūšių transportui, tiek vienodos rūšies transportui. Todėl laikui bėgant vis svarbiau tapo suderinti
nacionalines teisines, reguliavimo ir administravimo taisykles, įskaitant bendrąsias technines,
socialines ir su mokesčiais susijusias sąlygas.
Nors po 2008 m. ekonominės krizės transporto srautai sumažėjo, per vidutinį laikotarpį pervežtų
keleivių ir krovinių skaičius išaugo. Tai nulėmė sėkmingai sukurta Europos vidaus rinka,
panaikintos vidaus sienos, dėl transporto rinkų atvėrimo ir liberalizavimo mažėjančios kainos
bei gamybos ir sandėliavimo sistemų pakeitimai. Tačiau, nors ekonominiu požiūriu transporto
sektorius veikė labai sėkmingai ir dinamiškai, didėjo socialinės ir ekonominės šalutinės išlaidos.
Todėl vis didesnę reikšmę įgijo tvaraus judumo siekis.
Tai dviejų skirtingų tikslų, kurių priešprieša aiški, siekis. Viena, būtina užtikrinti pigų ir
veiksmingą krovinių ir keleivių judumą kaip pagrindinį konkurencingos ES vidaus rinkos
elementą ir kaip laisvo asmenų judėjimo pagrindą. Kita vertus, reikia susidoroti su didėjančiu
transporto srautu ir kuo labiau sumažinti su juo susijusias šalutines išlaidas, patiriamas dėl eismo
įvykių, kvėpavimo takų ligų, triukšmo, aplinkos taršos ir spūsčių.
Siekiant šio tikslo būtinos bendros pastangos kuo labiau padidinti transporto sistemos
ir transporto organizavimo veiksmingumą ir saugą bei sumažinti energijos sąnaudas ir
poveikį aplinkai. Svarbiausi tikslai, be kitų, yra mažiau aplinką teršiančių rūšių transporto
konkurencingumo didinimas, integruotų transporto grandinių sukūrimas naudojant dviejų ar
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daugiau rūšių transportą (mišrusis vežimas geležinkeliais ir keliais bei įvairiarūšis vežimas) bei
vienodų konkurencijos tarp transporto rūšių sąlygų sukūrimas teisingai paskirstant dėl jų veiklos
atsiradusias išlaidas.
Nepaisant didelių pastangų, ES transporto politikoje dar reikia spręsti sudėtingus tvarumo
srities uždavinius, ypač kovojant su klimato kaita. Transporto sektoriuje susidaro apytikriai
ketvirtadalis ES-28 šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD): jis yra antrasis pagal svarbą
(po energetikos sektoriaus) ŠESD šaltinis. Be to, Europoje transporto sektorius yra vienintelis
sektorius, kuriame ŠESD kiekis nuo 1990 m. iš viso išaugo apie 22 proc. (2008 m. prasidėjus
recesijai šių išlakų kiekis pradėjo mažėti, tačiau ilgalaikė augimo tendencija išliko). Todėl
2011 m. Baltojoje knygoje dėl transporto ateities Komisija rekomenduoja 2008–2030 m. šių
išlakų kiekį (įskaitant tarptautinės aviacijos sektorių ir išskiriant tarptautinio jūrų transporto
sektorių) sumažinti 20 proc., o 1990–2050 m. – mažiausiai 60 proc., o tarptautinio jūrų
transporto srityje – 40 proc. 2005–2050 m. laikotarpiu. Baltojoje knygoje taip pat siūloma iki
2050 m. aviacijos sektoriuje naudoti 40 proc. tvarių mažaanglių degalų ir miestuose tradiciniais
degalais varomų transporto priemonių kiekį iki 2030 m. sumažinti 50 proc., o iki 2050 m. –
netgi 100 proc.

LAIMĖJIMAI

A. Bendrosios politinės gairės
1985 m. birželio mėn. išleistoje Baltojoje knygoje dėl vidaus rinkos sukūrimo buvo išdėstytos
rekomendacijos, kaip užtikrinti laisvą paslaugų judėjimą; joje taip pat buvo specialių nuorodų
į transporto sritį ir nurodyti tam tikri ne vėliau kaip 1992 m. gruodžio 31 d. įgyvendintini
visų rūšių transportui (sausumos, jūrų ir oro) iškelti tikslai. Tarp jų paminėtini: Bendrijai
svarbios transporto infrastruktūros plėtra, pasienio kontrolės ir procedūrų supaprastinimas
bei saugos gerinimas. 1992 m. gruodžio 2 d. Komisija priėmė Baltąją knygą dėl tolesnės
bendrosios transporto politikos raidos (COM(1992) 0494). Joje Komisija rekomendavo:
atverti transporto rinkas, plėtoti transeuropinį tinklą, didinti saugumą ir gerinti derinimą su
visuomene. Pirmoji Baltoji knyga kartu žymėjo posūkio tašką, nes imta laikytis integruoto,
visų rūšių transportą apimančio požiūrio, grindžiamo tvaraus judumo principu. Vėliau, 1998 m.
liepos 22 d. Baltojoje knygoje „Dėl teisingų mokesčių už naudojimąsi infrastruktūra: etapais
grindžiamas požiūris, kuriuo siekiama sukurti bendrą ES transporto infrastruktūros įkainių
sistemą“ (COM(1998) 0466), Komisija pabrėžė, kad valstybėse narėse galioja labai skirtingi
transporto įkainiai, todėl smarkiai iškreipiama konkurencija tos pačios transporto rūšies rinkoje
ir transporto rūšių savitarpio konkurencija. Be to, Komisija nurodė, kad įkainių sistemos
sukurtos pakankamai neatsižvelgiant į transporto ekologinius bei socialinius aspektus.
Antrojoje Baltojoje knygoje „Europos transporto politika iki 2010 m.: laikas
apsispręsti“ (COM(2001) 0370) Komisija pirmiausia analizavo Europos transporto politikos
problemas ir iššūkius, ypač atsižvelgdama į ES plėtrą į rytus. Komisija buvo numačiusi masinį
eismo srauto didėjimą ir didesnes apkrovas bei spūstis, ypač kelių ir oro eismo srityje, bei
didesnį pavojų sveikatai ir aplinkai. Siekdama rasti atsvarą šioms tendencijoms ir sukurti
ekonominiu požiūriu veiksmingą, o kartu aplinką tausojančią ir visuomenei naudingą transporto
sistemą, Komisija pasiūlė 60 priemonių rinkinį. Jomis turėjo būti panaikinta ekonomikos
augimo ir eismo srauto didėjimo sąsaja bei sudarytos sąlygos įveikti transporto rūšių ekonominio
augimo nelygybę. 2001 m. Baltąja knyga siekta išlaikyti 1998 m. pasiektą geležinkelių, vidaus
laivybos ir trumpų nuotolių jūrų transporto srautų lygį (tačiau, kaip nurodyta Parlamento
pranešimo A5-0444/2002 8 p., tai buvo mažiausias tikslas). Siekiant šio tikslo buvo svarbiausia
stiprinti geležinkelių transportą, remti jūrų ir vidaus vandenų transportą ir transporto rūšių
sujungimą į vieną tinklą. Be to, Komisija paskelbė apie Transeuropinių transporto tinklų (TEN-

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
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T, žr. suvestinę 5.8.1) gairių peržiūrą, siekdama pritaikyti juos išplėstos Sąjungos reikmėms
ir padidinti transeuropinio tinklo pralaidumą. Trečioji baltosios knygos dalis skirta transporto
sistemų naudotojų teisėms ir pareigoms; tarp paskelbtų priemonių – kelių eismo saugos gerinimo
veiksmų programa, geresnis naudotojų teisių įgyvendinimas bei visų transporto rūšių teisingų
kainų nustatymo sistemos sukūrimas, suderinant infrastruktūros tarifų nustatymo principus.
Ketvirtojoje Komisija pabrėžė būtinybę įveikti transporto globalizacijos pasekmes.

VYKUSIOS DISKUSIJOS DĖL TRANSPORTO ATEITIES

A. 2001–2008 m.
Nepaisant Komisijos pastangų, bendra transporto politika iki 9-ojo dešimtmečio antros pusės
buvo įgyvendinama vangiai. Tik Europos Parlamentui (EP) pareiškus Tarybai ieškinį dėl
neveikimo buvo pradėta Bendrijos teisės aktų leidyba transporto srityje. Europos Bendrijų
Teisingumo Teismas savo 1985 m. gegužės 22 d. sprendime 13/83 dėl neveikimo paragino
Tarybą imtis veiksmų ir iš tikrųjų pastūmėjo ją kurti bendrąją transporto politiką. Šiuo
metu daugelis 1992 ir 2001 m. baltosiose knygose paskelbtų priemonių jau yra įgyvendintos
arba pradėtos įgyvendinti). Be to, tuo laikotarpiu Sąjunga pradėjo vykdyti plataus užmojo
technologinius projektus – palydovinę navigacijos sistemą GALILEO, Europos geležinkelių
eismo valdymo sistemą ERTMS ir programą SESAR oro eismo valdymo infrastruktūrai
gerinti. 2006 m. birželio mėn. Komisija paskelbė paskutiniosios baltosios knygos laikotarpio
vidurio apžvalgą (COM(2006) 0314). Iš tikrųjų Komisija buvo numačiusi, kad 2001 m.
suplanuotų priemonių nepakaks iškeltiems tikslams pasiekti. Galima paminėti tokias naująsias
priemones kaip a) Krovininio transporto logistikos veiksmų planas (COM(2007) 0607),
Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas (COM(2008) 0886) ir Judumo
mieste veiksmų planas (COM(2009) 0490), b) NAIADES ir NAIADES II (2013) – Europos
integruota veiksmų programa, skirta vidaus vandens kelių transportui (COM(2006) 0006) – ir
c) Europos Sąjungos jūrų transporto politikos strateginiai tikslai ir rekomendacijos iki 2018 m.
(COM(2009) 0008).
2008 m. liepos mėn. Komisija pristatė ekologiško transporto dokumentų rinkinį, grindžiamą
visų transporto rūšių išorės sąnaudų internalizavimo strategija. Šį rinkinį sudarė trys
komunikatai ir pasiūlymas peržiūrėti Eurovinjetės direktyvą (žr. suvestinę 5.6.4 – A.2 Kelių
mokesčio įtraukimas).
B. 2009–2015 m.
Praėjus mažiau nei dešimčiai metų nuo antrosios baltosios knygos pasirodymo (2001 m.),
Komisija pradėjo diskusiją dėl ilgalaikės transporto ateities (po 20–40 metų), o jos rezultatus
išdėstė komunikate „Darnusis ateities transportas. Siekis sukurti integruotą, technologiškai
pažangią ir vartotojams patogią transporto sistemą“ (COM(2009) 0279, p. 4). Komunikate
kalbama apie būsimosios Europos transporto sistemos tendencijas, uždavinius ir pasirinkimo
galimybes, ypač spartėjančios globalizacijos sąlygomis, turint omenyje, inter alia: a)
globalizacijos intensyvėjimą, b) santykių su trečiosiomis šalimis raidą, c) krovinių vežimo
augimą, d) socialinių struktūrų kitimą ir demografinius pokyčius, e) didėjančią urbanizaciją, f)
būsimuosius prekybos pokyčius, g) galimą technologijų pažangą energetikos, transporto ir ryšių
srityse, h) galimus klimato kaitos padarinius ir i) reikalingus pokyčius energijos tiekimo srityje.
Trečiojoje Baltojoje knygoje dėl transporto ateities iki 2050 m., pavadintoje „Bendros Europos
transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos
transporto sistemos kūrimas“ (COM(2011) 0144), paskelbtoje 2011 m. kovo 28 d., Komisija
aprašo perėjimą nuo senųjų prie naujųjų transporto uždavinių sprendimo ir numato priemones
jiems spręsti. Vykdomosios valdžios organo vizijoje buvo nustatytas tikslas (labai sunkiai

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.8.1.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
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pasiekiamas) šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2050 m. sumažinti bent 60 proc.,
palyginti su 1990 m., nestabdant transporto sektoriaus augimo ir nepakenkiant judumui,
ir tarpinis (plačių užmojų) tikslas iki 2020–2030 m. ŠESD kiekį sumažinti apie 20 proc.,
palyginti su 2008 m. lygmeniu. Tačiau šie tikslai toli gražu nepakankami atsižvelgiant
į tuos, kurie buvo nustatyti 2015 m. gruodžio mėn. įvykusioje Paryžiaus klimato kaitos
konferencijoje (COP21) (t. y., tikslą per 2021–2030 m. laikotarpį ŠESD išlakų kiekį sumažinti
40 proc.). Iki 2020 m. siekiant išspręsti bendrosios transporto politikos uždavinius ekonomikos
ir aplinkosaugos srityje ir padėti drastiškai sumažinti išlakų kiekį, prireiks tiek realistinio
požiūrio, tiek plačių užmojų. Todėl transporto srityje reikės taupiau ir švariau naudoti energiją,
geriau išnaudoti modernius infrastruktūros objektus ir sumažinti jų poveikį ekologiškumui.
Transporto politikos Baltojoje knygoje apibrėžti 10 tikslų (kaip antai 30 proc. keliais pervežamų
krovinių nukreipti į geležinkelius arba laivybą iki 2030 m. ir daugiau kaip 50 proc. – iki
2050 m.; iki 2030 m. patrigubinti esamo greitųjų geležinkelių tinklo ilgį ir iki 2050 m.
nukreipti į geležinkelius didžiąją dalį vidutinio nuotolio keleivinio transporto srautų; sukurti
daugiarūšį bazinį transeuropinį transporto tinklą (TEN-T), kuris iki 2030 m. Sąjungoje taptų
visiškai funkcionalus, o iki 2050 m. įsteigti aukštos kokybės didelio pajėgumo tinklą, pradėti
teikti atitinkamas informavimo paslaugas ir pan.). Komisija siekia, inter alia, sukurti tikrai
bendrą Europos transporto erdvę, pašalinant visas dar likusias kliūtis tarp transporto rūšių
ir nacionalinių sistemų, supaprastinant integravimo procesą ir sudarant palankias sąlygas
daugiašaliams įvairių transporto rūšių operatoriams pradėti veiklą. Siekiant išvengti įtampos
ir iškraipymų griežtai taikant konkurencijos taisykles visoms transporto rūšims, siūlomoje
strategijoje numatyta geriau suderinti ir įgyvendinti visuomenės, aplinkos, saugos ir saugumo
taisykles bei įdiegti minimalius aptarnavimo ir vartotojų teisių standartus. Kita strategijos
dalis – ateities inovacijos, kurioms diegti reikia naujų technologinių sprendimų ir elgsenos
pokyčių siekiant tvaresnio judumo. Galiausiai moderniam transporto infrastruktūros objektų
tinklui sukurti reikia daug išteklių, įvairių finansavimo šaltinių ir išmaniųjų kainodaros sistemų.
Pavyzdžiui, transporto sektorius yra svarbiausias Europos infrastruktūros tinklų priemonės
(įsteigtos Reglamentu (ES) Nr. 1316/2013), kuriai iki 2020 m. bus skirta 26 mlrd. eurų,
naudotojas.
2016 m. liepos 1 d. vykdomosios valdžios organas pateikė pažangos įgyvendinant 2011 m.
Baltosios knygos dešimtmečio programą ataskaitą (darbo dokumentą SWD(2016)0226); jos II
priede išsamiai aprašyta iki 2016 m. gegužės mėn. įvykdyta veikla.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

A. Kompetencijos sritys
Net ir transporto srityje Europos Parlamento vaidmuo laipsniškai išaugo nuo išimtinai
patariamosios funkcijos (iki Mastrichto sutarties įsigaliojimo) iki dalyvavimo bendro sprendimo
procedūroje (nuo Amsterdamo sutarties pasirašymo), kurioje Parlamento vaidmuo toks pat
svarbus kaip Tarybos.
Lisabonos sutartimi (žr. suvestinę 1.1.5) ši sritis buvo oficialiai atnaujinta, į VI antraštinę
dalį įtraukiant bendrąją transporto politiką, kuri vis dėlto patenka į Sąjungos pasidalijamosios
kompetencijos sritį (pagal SESV 4 straipsnio 2 dalies g punktą). SESV 91 straipsnyje ir
100 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad visose transporto srityse bus vykdoma įprasta
teisėkūros procedūra (žr., inter alia, suvestinę 1.4.1).
B. Bendras požiūris
Europos Parlamentas, transporto rinkų liberalizavimo šalininkas, nuolat pabrėžė, kad būtina
liberalizuoti transporto rinkas ir kartu plačiai suderinti socialines, mokesčių ir technines sąlygas

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_1.4.1.pdf


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 5

bei saugos standartus. EP taip pat parėmė tvaraus judumo siekį, jis nuolat pateikia konkrečius
siūlymus ir reikalavimus.
2003 m. vasario 12 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Komisijos (antrosios)
baltosios knygos „Europos transporto politika 2010 metams. Laikas apsispręsti“. Ten jis
pabrėžė, kad darnaus vystymosi sąvoka turi tapti ES transporto politikos pagrindu ir norma.
Jis primygtinai pabrėžė, kad būtina įsteigti visuotinę integruotą transporto sistemą. Jis taip
pat rekomendavo pereiti prie labiau tausojančių aplinką transporto rūšių, nepažeidžiant
kelių transporto konkurencingumo, ir teisingai įskaityti visų transporto rūšių infrastruktūros
išlaidas bei išorines išlaidas. Šią bendrą kryptį Parlamentas sukonkretino pateikdamas daugybę
reikalavimų ir pasiūlymų dėl kiekvienos transporto rūšies, eismo saugos, laiko grafiko ir TEN-
T finansavimo bei geresnio koordinavimo su kitomis Sąjungos politikos sritimis. Tai taikytina
ir kitoms transporto politikos sritims: mišriajam transportui, tyrimams, plėtrai ir naujoms
technologijoms.
2008 m. liepos 9 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Komisijos žaliosios knygos „Nauja
mobilumo mieste kultūra“ (paskelbtos 2007 m. rugsėjo 25 d.) Kita rezoliucija dėl Judumo
mieste veiksmų plano buvo priimta 2009 m. balandžio 23 d. Parlamentas, inter alia, paprašė
parengti integruotą visuotinį europinį požiūrį į mobilumą mieste, kuris turi tapti bendra sistema
ES, valstybių, regionų ir vietos veiklos vykdytojams (savivaldybėms, piliečiams, įmonėms ir
pramonei). Netrukus po to Komisija šį reikalavimą perkėlė į savo Judumo mieste veiksmų planą
(COM(2009) 0490), paskelbtą 2009 m. rugsėjo 30 d.
Po to, kai buvo priimtas naujas vykdomosios valdžios organo komunikatas
„Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos judumo sistemos mieste
kūrimas“ (COM(2013)0913), paskelbtas 2013 m. gruodžio 17 d., Parlamentas 2015 m. gruodžio
2 d. priėmė rezoliuciją dėl „tvaraus judumo miestuose“. Konkrečiai EP nariai ragina valstybes
nares ir miestus rengti tvaraus judumo miestuose planus, pirmenybę teikiant mažataršėms
transporto rūšims, pakaitiniais degalais varomoms transporto priemonėms ir išmaniosioms
transporto sistemoms, kartu atsižvelgiant ir į specifinius riboto judumo asmenų poreikius. Jie
taip pat pasisako už tam tikrą transporto priemonių statymo politiką (stovėjimo vietas, išmaniųjų
stovėjimo sistemų naudojimą, tinkamą kainodarą), kuri galėtų atitikti integruotą miestų politiką,
ir už eismo sukeliamo triukšmo mažinimą miestuose. Komisija ir valstybės narės buvo
paragintos: i) sukurti tvaraus judumo tinklą, kuriame būtų apibendrinama geroji teritorijos
tvarkymo ir erdvės panaudojimo (orientuoto į dalijimąsi automobiliu, viešąjį transportą,
dviračių eismą ir keliavimą pėsčiomis) patirtis; ii) skatinti miestus dalyvauti Europos inovacijų
partnerystėje išmaniesiems miestams ir bendrijoms; iii) rengti visuomenės informuotumo
didinimo kampanijas tvariam judumui skatinti.
Savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliucijoje dėl darniojo ateities transporto EP reagavo į atitinkamą
Komisijos komunikatą – nurodė nemažai priemonių naujajai baltajai knygai parengti. Šioje
rezoliucijoje pateikiama 42 punktų lentelė, kurioje išdėstyti Europos transporto politikos
uždaviniai.
Po trečiosios baltosios knygos paskelbimo Parlamentas jau priėmė dvi rezoliucijas.
2011 m. gruodžio 15 d. rezoliucijoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas.
Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ EP
nariai atliko tam tikrą pagrindinių 2011 m. Baltosios knygos tikslų ex-ante įvertinimą ir
parengė apytikslę pažangos, pasiektos taikant 2001 m. baltąją knygą, ataskaitą. Konkrečiai
vertinant iki 2020 m. sukurtiną bendrą transporto erdvę, rezoliucijoje pažymima, kad daugelyje
sektorių transporto potencialas dar nepakankamai išnaudotas, ir pabrėžiama, kad labai svarbu
sukurti į tarpusavio sąsajas ir sąveikumą orientuotą sistemą, kuri būtų grindžiama iš tikrųjų

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 6

europietišku infrastruktūros objektų valdymu ir kuria būtų siekiama panaikinti valstybių
narių „bendrų sienų poveikį“ visoms transporto rūšims. Parlamentas pritaria visai dešimčiai
baltojoje knygoje nustatytų konkurencingos ir taupios transporto sistemos tikslų bei 2030 m.
ir 2050 m. tikslams. Tačiau EP nariai visgi rekomenduoja tiksliau apibrėžti laikotarpį iki
2020 m. Pvz., pagal 2020 m. strategiją 20 proc. sumažinti dėl kelių eismo susidarančių CO2

išmetalų kiekį, 20 proc. sumažinti riedmenų triukšmingumą ir energijos suvartojimą, 30 proc.
sumažinti dėl oro eismo susidarančių CO2 išmetalų kiekį visoje Europos oro erdvėje, 30 proc.
sumažinti dėl jūrų transporto susidarančių CO2 išmetalų ir teršalų kiekį. Visi taip nustatyti
tarpiniai tikslai yra pirmenybiniai ir gali būti persvarstomi kasmet. Be to, Parlamentas pateikė
tikslinių rekomendacijų kelių, oro, geležinkelių ir jūrų transporto sritims. 2015 m. rugsėjo
9 d. jis priėmė antrąją rezoliuciją dėl 2011 m. Baltosios knygos įgyvendinimo, pavadintą
„Rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai tvaraus judumo link“. Parlamentas ragina vykdomosios
valdžios organą, atliekant baltosios knygos laikotarpio vidurio peržiūrą, bent jau nenuleisti
kartelės siekiant nustatytų tikslų. EP nariai, inter alia, primygtinai prašė apžvelgti pažangą,
pasiektą įgyvendinant baltosios knygos priede aprašytas 40 iniciatyvų (ją Komisija pateikė
pirmiau cituotame 2016 m. liepos 1 d. darbo dokumente). Be to, Parlamentas, pabrėždamas
didelį tikslų ir jų siekimui skirtų veiklos bei finansinių priemonių atotrūkį, ragina Komisiją
pasiūlyti papildomų teisėkūros priemonių bei bendrą strategiją, kuria būtų skatinama mažinti
transporto priklausomybę nuo iškastinio kuro, siekiant ilgalaikio tikslo (iki 2050 m. ne
mažiau kaip 60 proc. sumažinti dėl transporto susidarančių ŠESD išmetalų kiekį). Parlamentas
suformulavo rekomendacijas, kuriomis siekiama integruoti visas transporto rūšis, siekiant
sukurti veiksmingą, tvarią, konkurencingą, vartotojams prieinamą ir praktišką transporto
sistemą. Vieni pagrindinių rekomendacijose paliestų aspektų – perėjimas prie tausesnių
transporto rūšių ir jo daugiarūšiškumas, moderni infrastruktūra ir išmanusis finansavimas,
judumas miestuose, ypač svarbus vartotojų vaidmuo transporto politikoje ir pasaulinė transporto
dimensija.
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2005(INI)
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