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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 tvarus ir aplinką tausojantis transporto tinklas yra Europos 
ekonomikos nervų sistema, kuriai turėtų būti suteiktos būtinos paskatos, kur įmanoma, 
pereiti prie neiškastinio kuro; 

2. žino, kad išmetamo CO2 kiekis, taip pat išmetamų CO, NOx, LOJ ir SO4 kiekis turi 
didelę įtaką oro kokybei, visų pirma miesto vietovėse, taigi ir žmonių sveikatai plaučių 
ligų ir įvairių vėžio formų pavidalu;

3. mano, kad dėl transporto priklausomybės nuo naftos, alternatyvi ir atsinaujinanti energija 
gali tapti svarbesnė, kai bus sukurta tinkama infrastruktūra; tačiau atkreipia dėmesį į tai, 
kad mes jau dabar galėjome sutaupyti energijos ir degalų ekologiškai vairuodami ir kad 
degalų taupymo būdai turėtų būti plėtojami ir skatinami kitų rūšių transporte, pavyzdžiui, 
taikant tolydųjį orlaivių leidimąsi;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad netolimoje praeityje išmetalų iš iškastiniu kuru varomų 
transporto priemonių sumažinimą visad panaikindavo vis didesnė paklausa, pasireiškianti 
transporto spūstimis ir oro tarša vis dar viršijančia leistinas ribas; taigi primygtinai 
reikalauja pereiti prie kitokių technologijų arba geriausios iškastinio kuro technologijos ir 
atitinkamai remia mokslinius tyrimus, vykdomus su ES finansine parama arba be jos, 
siekiant paspartinti ekologines inovacijas ir naujas technologijas transporto srityje;

5. primygtinai reikalauja, kad, jeigu šios paskatos neveikia rinkos pagrindu, Komisija ir 
valstybės narės turėtų turėti ryžtingai imtis veiksmų;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurie ES regionai, kurių transporto poreikiai dar 
nepatenkinti, vis dar turi pasivyti ir dar turės užtikrinti didelį transporto augimą, kai 
infrastruktūra bus baigta ir ekonomika pradės kilti; dėl šios priežasties mano, kad taip pat 
svarbu ateities veiksmus sutelkti į infrastruktūros plėtros neatitikčių  tarp įvairių Europos 
regionų ir (arba) šalių šalinimą;

7. ragina Europos Komisiją remti, skatinti ir teikti finansinę paramą visos Europos 
sunkvežimių vežimo traukiniais tinklui;

8. rekomenduoja Komisijai ir toliau remti ir, prireikus, valstybėse narėse inicijuoti 
kampanijas, skirtas didinti informuotumą apie aplinką tausojančias transporto 
alternatyvas, ypač jautriose miesto teritorijose, kur oro kokybė ir triukšmas kelia grėsmę 
žmonių sveikatai;

9. mano, kad Bendras Europos dangus ir SESAR parodo, kaip degalų suvartojimas gali būti 
sumažintas apie 10 %, neskaitant naujų, nedaug degalų naudojančių ir santykinai tylių 
orlaivių paleidimo;

10. suvokia, kad masiškai pereiti prie naujų technologijų transporto sektoriuje užima šiek tiek 
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laiko ir kad vykdant su šiuo procesu susijusius veiksmus reikėtų atsižvelgti į tai, kad 
atskirose valstybėse narėse, situacija yra labai skirtinga, tačiau tuo pat metu skatina 
ekologines naujoves ir racionaliai naudoti iškastinį kurą, nes šiuo metu tai vis dar tebėra 
lengviausias būdas sumažinti transporto išmetamų teršalų kiekį;

11. primygtinai reikalauja teisingai įgyvendinti socialinius teisės aktus visų rūšių transporto 
srityse, įskaitant darbo laiko reglamentus, siekiant užtikrinti transporto darbuotojų saugą ir 
sveikatą. 


