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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad su transporto sektoriumi susijęs beveik trečdalis visos Europos Sąjungos 
energijos paklausos ir šis sektorius pagal energijos poreikio augimą užimą antrą vietą tarp 
Europos Sąjungos sektorių; todėl mano, kad, siekiant užtikrinti tausų energijos naudojimą 
transporto sektoriuje, būtina imtis konkrečių priemonių, kad būtų efektyviau naudojama 
energija visuose transporto sektoriuose; primena, kad, jeigu nebus imtasi esminių 
pakeitimų, keleivinio transporto veikla ir toliau plėsis visose, ypač kelių transporto ir 
aviacijos, srityse;

2. pabrėžia didelę transporto sektoriaus priklausomybę nuo kuro, pagaminto iš naftos, ypač 
benzino, dyzelinio kuro ir žibalo, kurie kartu patenkina 98 % transporto sektoriaus 
energijos poreikių; pažymi, kad šių rūšių kuras daugiausia importuojamas iš trečiųjų šalių, 
todėl kyla abejonių dėl tiekimo patikimumo ir tvarumo; pažymi, kad energijos naudojimo 
efektyvumo didinimą, kuris Komisijos žaliojoje knygoje pripažįstamas kaip svarbiausias 
uždavinys, būtina visų pirma užtikrinti transporto sektoriuje, nes 80 % sunaudojamų 
degalų tenka kelių transportui, kuriam būtina suteikti absoliučią pirmenybę;

3. laikosi nuomonės, kad teks didinti į dyzelinį kurą ir benziną dedamų priedų procentą ir 
prireikus, jeigu bus pradėti naudoti pirmos kartos biodegalai, padaryti tai privalomu 
reikalavimu;

4. taigi mano, kad transporto sektoriui tenka svarbus vaidmuo siekiant, kad Europos 
Sąjungoje energijos tiekimas ir naudojimas būtų tvarus, konkurencingas ir saugus, 
atsižvelgiant į galimybę artimiausiu metu konkrečiai ir pagrįstai sumažinti naudojimą bei į 
galimybę vidutinės trukmės laikotarpiu veiksmingai ir tvariai pagerinti infrastruktūrą;
pažymi, kad, norint pasiekti pramonės konkurencingumą Europos lygmeniu, reikalingas 
integruotas energetikos strategijos ir transporto politikos vystymas;

5. džiaugiasi, kad Sąjungos institucijos ėmėsi teisėkūros ir kitų iniciatyvų, kurios padėjo 
pagerinti energijos naudojimo intensyvumą (pirminės energijos sąnaudų kiekis, tenkantis 
BVP vienetui) transporto sektoriuje; atitinkamai ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
propaguojama Europos energijos sąnaudų mažinimo ir alternatyvios energijos naudojimo 
programa, visų pirma transporto sektoriuje, kuri būtų taikoma ne tik kelių, bet ir oro bei 
jūrų transportui; 

6. primena, kad šios iniciatyvos apima priemones, padėsiančias padidinti transporto sistemos 
atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams („Marco Polo II“), sunkiasvorių krovininių 
transporto priemonių apmokestinimą už naudojimąsi tam tikromis infrastruktūromis, 
trumpųjų nuotolių jūrų laivybos skatinimą, priemones, skirtas transportavimui vidaus 
vandens keliais palengvinti („Naiades“), CARS 21 iniciatyvą, padėsiančią pagreitinti 
mažiau kuro naudojančių transporto priemonių kūrimą, transporto priemonių 
apmokestinimo tvarkos pertvarkymą, skatinant naudoti mažiau kuro eikvojančias 
transporto priemones, taip pat priemones, kurios palengvintų biodegalų diegimą ir 
naudojimą transporto sektoriuje, „bendro Europos dangaus“ ir SESAR sistemos sukūrimą, 
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dėl kurio sumažėtų aviacinio žibalo naudojimas, įskaitant Europos prekybos išmetamųjų 
teršalų leidimais sistemoje dalyvaujančią aviaciją, ir „Galileo“ projektą, kuris padėtų 
pagerinti eismo reguliavimą;

7. reikalauja, kad tolesnės pažangos būtų siekiama nuosekliai plėtojant transeuropinius 
transporto tinklus, ypač geležinkelius, vidaus vandens kelius ir trumpųjų nuotolių jūrų 
laivybą; tinkamai suderinant būsimą visų transporto rūšių plėtrą ir skatinant mokslo 
tyrimus bei technologijų naujoves tam, kad būtų padidintas kuro naudojimo 
veiksmingumas, sumažinta priklausomybė nuo perdirbtos naftos produktų bei sumažinti 
nuostoliai, sprendžiant su transporto perkrovimu ir orlaivių „sulaikymu“ susijusias 
problemas, tęsiant mažiau energijos bei alternatyvų kurą naudojančių transporto priemonių 
mokslinius tyrimus ir taikant priemones, kurios skatintų rinktis mažiau energijos 
naudojantį ir aplinką tausojantį viešąjį bei privatų transportą, ypač miestuose;

8. mano, kad didesnis aviacijos našumas ir trumpesnis skrydžio laikas, mažiau kuro bei mišrų 
kurą naudojančių transporto priemonių, kuriose, pvz., išnaudojamos kuro elementų 
technologijos ir biodegalų teikiamos galimybės, kūrimas ir naudojimas, be to, geležinkelio 
krovinių sektoriaus tolesnis vystymas, įskaitant nustatytus optimalesnius krovinių vežimo 
apkrovos koeficientus apskritai, padės saikingiau ir efektyviau naudoti energiją;

9. reikalauja rengti kampanijas, kurių tikslas – šviesti žmones ir keisti jų elgseną, siekiant 
tausesnio Europos piliečių judumo;
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