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PASIŪLYMAI 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir 

turizmo komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. atkreipia dėmesį į tai, kad TEN-T infrastruktūros tinklas susijęs su logistikos plėtra, taip 

pat į tinklų suteikiamas galimybes didinant našumą ir gerinant daugiarūšį transportą, taip 

pat geriau panaudojant esamą fizinę ir skaitmeninę infrastruktūrą bei geriau ją prižiūrint; 

mano, kad valstybėms narėms ir Komisijai imantis veiksmų, siekiant didinti logistikos 

veiksmingumą TEN-T koridorių atžvilgiu, pirmenybė turėtų būti teikiama jau esamų 

jungčių, įrenginių ir infrastruktūros gerinimui; 

2. pabrėžia, kad transporto sektoriuje išmetama apie 1/4 šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

Europos Sąjungoje ir kad, atsižvelgiant į dabartines tendencijas ir patvirtintą politiką, yra 

numatoma, jog 2010–2050 m. krovinių vežimo apimtis (įskaitant tarptautinį krovinių 

vežimą) padidės apie 70 proc.; todėl pabrėžia, kad TEN-T turėtų būti laikomas itin svarbia 

priemone, siekiant įgyvendinti Europos transporto politikos tikslą mažinti priklausomybę 

nuo iškastinio kuro, kuriuo galima svariai prisidėti siekiant COP 21 konferencijos 

Paryžiaus susitarimo, kuris neseniai įsigaliojo, kai jį ratifikavo ES, tikslų ir Sąjungos 

ilgalaikių kovos su klimato kaita tikslų; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į 

tarptautinių organizacijų ir pasaulinio masto priemonių vaidmenį siekiant sumažinti 

bendrą transporto poveikį aplinkai; 

3. prašo Komisijos įvertinti galimybę visoje tiekimo grandinėje ir visiems su modaliniu 

transportu susijusiems sprendimams taikyti vieną standartinį išmetamo šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio apskaičiavimo metodą; 

4. mano, kad pagrindinis ES iššūkis logistikos srityje apims poveikio aplinkai ir poveikio 

visuomenės sveikatai mažinimą krovinių vežimo, visų pirma krovinių vežimo keliais, 

sektoriuje, kuriame išmetama apie 1/4 kelių transporto sektoriuje išmetamo šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekio, mažinant oro ir triukšmo taršą bei didinant sektoriaus 

veiksmingumą atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą;  

5. mano, kad svarbu užtikrinti, kad dėl logistikos plėtros neblogėtų gyvenimo sąlygos, ypač 

žmonių, kurie jau patiria didelės taršos poveikį, ir primena, kad vertinant projektus reikia 

atsižvelgti į socialinius, aplinkosaugos ir ekonominius aspektus, visapusiškai laikantis ES 

teisės aktų, visų pirma Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyvos, kuri turėtų būti 

valstybių narių tinkamai perkelta į nacionalinę teisę, įgyvendinama ir taikoma; 

6. pabrėžia, kad reikia užtikrinti, kad planuojama infrastruktūra atitiktų tikruosius tvarios 

logistikos poreikius ir kad ji nebūtų pernelyg didelė našta aplinkai; atsižvelgdamas į tai, 

pabrėžia, kad biologinės įvairovės apsauga ir ES išsaugojimo tikslų siekis turėtų būti daug 

geriau integruoti į TEN-T planavimą ir įgyvendinimą; 

7. pabrėžia, kad taikant technologines inovacijas perėjimas prie efektyvesnės ir darnesnės 

Europos transporto sistemos būtų greitesnis ir pigesnis, jei technologijos būtų orientuotos į 

tris pagrindines sritis: transporto priemonių efektyvumą naudojant naujus variklius, 

medžiagas ir dizainą, švaresnės energijos naudojimą pasitelkus naujus degalus ir varymo 

sistemas, ypač dėl to, kad 95 proc. ES transporto sektoriuje suvartojamos energijos yra 
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išgaunama iš naftos, geresnį transporto tinklų naudojimą, diegiant informacines ir ryšių 

technologijas; atsižvelgdamas į tai, mano, kad nebenaudojant iškastinio kuro kaip 

transporto energijos šaltinio padidės aplinkosauginis sektoriaus veiksmingumas, todėl 

turėtų būti svarstomos priemonės, pvz., motyvuojančios sistemos, kuriomis būtų 

skatinama greitai pereiti nuo sunkiųjų komercinių ir sunkiųjų krovininių transporto 

priemonių prie švaresnių ir alternatyvių galios pavarų, arba priemonės, pagal kurias 

suskystintos gamtinės dujos (SGD) būtų naudojamos kaip alternatyva dyzelinui ir kaip 

pereinamojo laikotarpio kuras, siekiant sumažinti krovininio kelių transporto išmetamų 

teršalų kiekį, kol alternatyvios transporto priemonės, pvz., baterinės elektrinės ir kuro 

elementų transporto priemonės, galės konkuruoti; 

8. ragina Komisiją skatinti krovinių vežimo geležinkeliais konkurencingumą pasitelkiant 

visiškai sąveikius ir tarpusavyje sujungtus geležinkelių tinklus ir užtikrinant vienodas 

sąlygas įmonėms, taip pat elgtis vidaus vandenų kelių, jūrų-upių transporto, jūrų 

transporto ir oro transporto atžvilgiu, kad kiekvieno tipo transportui būtų sudarytos 

vienodos veiklos sąlygos, taip pat primygtinai ragina ją skatinti daugiarūšį ir įvairiarūšį 

transportą; taip pat pažymi, kad siekiant padaryti modalinį perkėlimą ir krovininio 

transporto logistiką veiksmingesnius ir tvaresnius reikia imtis veiksmų visuose transporto 

tinkluose, kuriais būtų užtikrintas sklandus įvairių transporto priemonių sujungimas ir 

paslaugų teikimo supaprastinimas bei jų patikimumas, taip pat pašalintos teisinės, 

techninės ir veiklos kliūtys; mano, kad šiomis aplinkybėmis Komisija turėtų pasiūlyti 

elektroninio keitimosi informacija ir daugiarūšio transporto valdymo sistemą 

(e. kroviniai), kad įmones ir valdžios institucijas lengviau pasiektų supaprastintos, 

bepopierės, vientisos ir skaidrios informacijos srautas; 

9. ragina Komisiją ir valstybes nares, nedarant neigiamo poveikio bendrai saugai, stiprinti 

veiksmingesnes priemones ir paskatas siekiant skatinti geležinkelių bendroves mažinti 

geležinkeliais gabenamų krovinių keliamą triukšmą, atsižvelgiant į neigiamą triukšmo 

taršos poveikį sveikatai, ypač į tai, kad šiuo metu beveik 7 mln. žmonių ES yra veikiami 

geležinkelių triukšmo, kuris viršija ribinį poveikio dydį, ypač miestų teritorijose; šiuo 

tikslu ragina Komisiją nustatyti geležinkeliais gabenamų krovinių skleidžiamo triukšmo 

ribas; 

10. pabrėžia, kad reikia sutelkti dideles pastangas siekiant atgaivinti geležinkelius ir stiprinti 

vidaus vandens kelius ir tai turėtų būti ES tvaraus transporto strategijos prioritetas; 

atsižvelgdamas į tai, kad nuo ekonomikos krizės pradžios būtent geležinkeliai nuolat 

prarasdavo savo rinkos dalį, mano, kad valstybės narės ir Komisija turėtų pasiūlyti naujas 

ir nediskriminacines iniciatyvas, kuriomis būtų siekiama prisidėti prie šio sektoriaus 

plėtros visoje Europoje; primena Komisijai ir valstybėms narėms baltojoje knygoje dėl 

transporto (COM(2011) 0144) nustatytus ambicingus tikslus: iki 2030 m. 30 proc. daugiau 

kaip 300 km keliais vežamų krovinių turėtų būti gabenama geležinkeliu ir vidaus vandens 

keliais, o iki 2050 m. šis skaičius turėtų siekti 50 proc.; 

11. primena, kad jūrų uostus svarbu sujungti su kitomis transporto rūšimis, ypač geležinkeliu, 

siekiant skatinti ekologiškesnes transporto rūšis, didinti įvairiarūšį vežimą ir mažinti 

išmetamą CO2 kiekį; ragina Europos Komisiją labiausiai stengtis gerinti jungtis su tais 

jūrų uostais, kuriuos rengiamasi sujungti su geležinkeliu ir transeuropinio transporto tinklo 

koridoriais; 
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12. pabrėžia, kad, siekiant geresnės miestų centrų ir pagrindinių koridorių integracijos, 

atsižvelgiant į tai, kad dauguma kelionių prasideda ir baigiasi miestų teritorijose, svarbu 

investuoti į galutinės paskirties punktų logistiką ir į ekologiškesnius pagrindinius 

transporto mazgus, visų pirma miestų teritorijose ir uostuose, o taip pat svarbu dėti 

pastangas siekiant supaprastinti administracines ir muitinio įforminimo procedūras, 

siekiant sumažinti bendrą pervežimo laiką ir bendras sąnaudas; pažymi, kad TEN-T 

vidaus vandenų laivybos ir jūrų laivybos aspektai gali sumažinti transporto sektoriaus 

poveikį aplinkai; 

13. ragina Komisiją skatinti kurti elektra varomas transporto priemones ir reikiamą 

infrastruktūrą visame TEN-T tinkle, ypač miestų centruose, ir skatinti kurti pažangias 

transporto sistemas, apimančias, pvz., elektra varomų transporto priemonių ir 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą, ir kurti alternatyviuosius degalus ir 

reikiamą infrastruktūrą; pabrėžia, kad galutinės paskirties punktuose naudojant elektrines 

lengvąsias krovinines komercines transporto priemones apskritai išmetama mažiau CO2, 

taip pat konkrečiai mažiau teršiama vietos aplinka ir keliama mažiau triukšmo, todėl 

gerinama miesto oro kokybė; todėl pabrėžia, kad pagrindiniuose logistikos mazguose 

reikia įkrovimo infrastruktūros; 

14. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos gali atlikti svarbų vaidmenį plėtojant 

aplinkos apsaugos ir skaitmeninimo požiūriu tvarią logistiką, taip pat didinant IT sistemų 

ir paslaugų sąveikumą ir tarpusavio jungtis;  

15. pabrėžia, kad Europos bendrosios skaitmeninės rinkos užbaigimas bus svarbus transportui 

ir logistikai, ypač atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti visur prieinamą, patikimą ir stabilų 

sujungiamumą visame transeuropiniame transporto tinkle ir geležinkelių koridoriuose; 

16. ragina Komisiją, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos strateginio energetikos 

technologijų plano (SET-Plan) rengėjais, transporto sektoriui parengti naują inovacijų ir jų 

diegimo strategiją, siekiant nustatyti atitinkamas valdymo ir finansavimo priemones, 

kuriomis būtų užtikrintas spartus mokslinių tyrimų rezultatų diegimas; 

17. kadangi paslaugų skaitmeninimas svarbus skatinant ekologiškesnius transporto 

sprendimus, ragina Komisiją, taip pat ES lygmeniu taikant nuoseklų teisinį požiūrį, 

sudaryti palankesnes sąlygas, ypač MVĮ, susipažinti su duomenimis apie eismo srautus 

koridoriuose ir daugiarūšio transporto naudojimą ir jais dalytis, ir labiau įtraukti šiame 

sektoriuje veiklą vykdančius subjektus ir viešojo sektoriaus institucijas, siekiant geresnio 

tiekimo grandinės valdymo ir veiksmingesnio išteklių bei infrastruktūros panaudojimo, 

taip pat dalytis gerąja patirtimi; pabrėžia, kad labai svarbu, jog subjektai, pvz., 

skaitmeniniai žemėlapiai ir navigacijos paslaugų teikėjai, turėtų prieigą prie šių eismo 

srauto duomenų, siekiant sudaryti sąlygas įvairiarūšiam transportui, veiksmingesniam 

maršruto parinkimui, automatizuotam vairavimui ir pažangiosioms transporto sistemoms, 

taip pat įvairių transporto priemonių grupavimui vežant krovinius keliais; taikant paskutinį 

sprendimą sudaromos sąlygos geriau panaudoti sūkurinį srautą, todėl išmetama mažiau 

teršalų ir didinamas kelių pajėgumas; 

18. pažymi, kad šiuo metu transporto reglamentai susieti su transporto rūšimi ir priklauso 

skirtingų tarptautinių organizacijų (pvz., Tarptautinės jūrų organizacijos arba Tarptautinės 

civilinės aviacijos organizacijos) kompetencijai; taip pat pažymi, kad dėl didelio 

dalyvaujančių subjektų skaičiaus yra sudėtinga bendrai tikrinti ir kurti daugiarūšio 
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transporto sistemą; 

19. rekomenduoja visose naujų tipų krovininio transporto priemonėse privalomai įrengti 

antialkoholinius variklio užraktus, turinčius nedidelį moksliškai pagrįstą matavimo 

paklaidos intervalą; 

20. kviečia Komisiją numatyti daugiau išteklių ir naudoti ES lėšas labiau sąveiką skatinančiu 

būdu, ypač tuose projektuose, kuriais siekiama sumažinti transporto, visų pirma 

krovininio, poveikį aplinkai, taip pat tvariuose didesnės rizikos projektuose, kurie kelia 

didesnę riziką ir todėl yra mažiau patrauklūs investuotojams; 

21. ragina Komisiją įvertinti, kokį poveikį dėl padidėjusio važiuojančių transporto priemonių 

skaičiaus aplinkai daro strategijos „pačiu laiku“ diegimas; 

22. pabrėžia, kad būtina įtraukti paskirstymo logistikos ir reversinės logistikos elementus, 

siekiant sumažinti bendrą važiuojančių krovininio transporto priemonių poreikį, taip pat 

atsižvelgiant į laipsnišką perėjimą prie žiedinės ekonomikos. 
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