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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi dėl transporto sektoriaus veiklos į aplinką išmetama apie 27 proc. ES 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ši procentinė dalis vis didėja,

B. kadangi 2007 m. kovo 8–9 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino, jog Europos 
Sąjungos tikslas yra iki 2020 m. šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
sumažinti 20 proc. arba, jei bus pasiektas tarptautinis susitarimas, iki 30 proc., lyginant 
su 1990 m. lygiu, ir kadangi šio tikslo pasiekti neįmanoma be atitinkamos strategijos, 
pagal kurią atsižvelgiama į šį transporto sektoriui tikslą,

C. kadangi klimato kaita – tai reali padėtis, susidariusi visų pirma dėl žmonių veiklos, 
taigi būtina suburti visus susijusius subjektus, pasaulio mastu dedančius tvarias 
pastangas klimatui apsaugoti, kurios apima prevencines, klimato kaitos sušvelninimo 
ir prisitaikymo prie jos priemones, ir kadangi šiam tikslui pasiekti turėtų būti rengiama 
sektorinė ir tarpsektorinė politika,

1. apgailestauja, kad Europos Komisijos baltojoje knygoje „Prisitaikymas prie klimato 
kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ (COM(2009)0147) transporto sektoriui 
skiriama mažai dėmesio, ir tikisi, kad kitoje baltojoje knygoje dėl būsimosios 
bendrosios Europos transporto politikos iki 2020 m. ypač būtų siekiama į transporto 
politiką įtraukti prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos padarinių sušvelninimo 
klausimus;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad skirta nepakankamai biudžeto lėšų priemonėms, kurių reikia 
siekiant kovoti su klimato kaita, finansuoti; 

3. ragina Komisiją, atliekant Europos Sąjungos remiamoms programos taikomų 
finansinių taisyklių antrąją peržiūrą, siūlyti naują finansavimo ir investavimo 
transporto srityje tvarką, taip pat naujoviškas ir integruotas finansavimo priemones, 
susijusias su prisitaikymu prie klimato kaitos, kurios būtinos norint pasiekti gerų 
rezultatų įgyvendinant ES transporto politiką;

4. pabrėžia, kad transporto sektoriui prisitaikyti prie klimato kaitos bus itin sunku ir kad 
šiuo metu didžiausia našta tenka sektoriaus įmonėms; vis dėlto mano, kad 
atsižvelgiant į visos Europos ekonomikos konkurencingumui kylantį pavojų, 
transporto sektoriaus ir jo įmonių prisitaikymo prie klimato kaitos pastangos jokiu 
būdu negali būti pavienės ir atskiros ir kad būtina į jas kuo labiau atsižvelgti rengiant 
prisitaikymo strategiją, visų pirma siūlyti priemones, kuriomis būtų didinamas 
transporto sektoriaus atsparumas kaitai; 

5. mano, kad ekonominės, socialinės ir finansinės kovos su klimato kaita priemonių 
įgyvendinimo, taip pat šio sektoriaus pertvarkymo pasekmės (pvz., dėl perėjimo prie 
tausesnių transporto priemonių ir įvairiarūšio vežimo pajėgumų) transporto sektoriui 
vis dar nepakankamai ištirtos ir numatytos; pabrėžia, kad Komisija turėtų surinkti 



PE430.544v02-00 4/7 AD\800535LT.doc

LT

duomenis apie šio sektoriaus raidą ir apibrėžti įvairių jo sričių (kelių, geležinkelių, oro 
ir jūrų transporto) pažeidžiamumo rodiklius ir pažangiosios praktikos ir patirties 
keitimosi metodus;

6. primena savo 2009 m. balandžio 22 d. pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Žaliosios knygos 
dėl būsimosios transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) politikos, kurioje 
pabrėžiama, kad klimato kaita ir tvarusis vystymasis turėtų būti įtraukti į visų 
transporto priemonių infrastruktūros politiką tam, kad būtų pasiekti ES tikslai 
sumažinti išmetamą CO2 kiekį;

7. mano, kad atliekant TNT-T peržiūrą reikėtų atsižvelgti į tai, kad turėtų būti galimybė 
projektus pritaikyti prie klimato kaitos padarinių ir jų neturėtų paveikti klimato kaitos 
padariniai;

8. pabrėžia, kad miestams skirtame naujame mobilumo Europos miestuose plane, kurio 
tikslas – pritaikyti miestus prie klimato kaitos padarinių, Komisija turėtų įvertinti 
įvairių krovinius gabenančių transporto priemonių veiksmingumą ir būdus, kurie 
padėtų padidinti įvairiarūšį vežimą naudojant miestuose įvairių rūšių transportą;

9. prašo Komisijos ir valstybių narių parengti veiksmingą mobilumo miestuose politiką, 
kurią įgyvendinus dideliuose miestuose sumažėtų spūstis ir tarša ir pagal kurią būtų 
plėtojamas viešasis transportas, naudojamas įvairiarūšis vežimas ir pažangiosios 
transporto sistemos; 

10. pritaria siūlomiems veiksmams, kuriais siekiama didinti fizinės infrastruktūros 
atsparumą; pabrėžia, kad tokie veiksmai privalo apimti ne vien infrastruktūros, 
įskaitant transporto infrastruktūrą, kūrimą, bet ir jos priežiūrą, ir ragina Komisiją į 
Bendrijos agentūrų, kurių veikla susijusi su transporto saugumu, darbo programą 
įtraukti būtinybę atsižvelgiant į naują klimato poveikį persvarstyti saugumo ir 
techninius standartus;

11. mano, kad kalnuotos Europos Sąjungos vietovės itin nukentės nuo klimato kaitos, kuri 
greičiau pasireiškia šiuose pažeidžiamuose regionuose, ir bus paveiktas užimtumas, 
prieiga prie šių vietovių, žemės naudojimas, turizmas ir jų infrastruktūra, todėl būtų 
tikslinga baltojoje knygoje numatyti konkrečius veiksmus, kuriais būtų siekiama 
didinti kalnuotų vietovių atsparumą; taigi siūlo Komisijai parengti Europos kalnuotų 
vietovių, kadangi jos yra itin pažeidžiamos geografinės vietovės, kaip ir pakrantės ir 
jūrų rajonai, prisitaikymo prie klimato kaitos gaires įgyvendinant bendrąją teritorijų 
planavimo politiką ir atsižvelgiant į iškilusį uždavinį;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti specialias priemones, kurios padėtų 
apsaugoti pakrantes ir jūrų aplinką laikantis bendrosios jūrų politikos, kuri integruotai 
apima jūrų transportą, jūros aplinkos apsaugą ir pakrančių valdymą bei jų vystymą;

13. ragina Komisiją investuoti į mokslinius tyrimus ir naujoves siekiant transportą ir jo 
infrastruktūrą pritaikyti prie klimato kaitos padarinių ir ekstremalių klimato sąlygų, 
ypač pakrantės ir jūrų regionuose, kalnuotose vietovėse ir regionuose, kuriuose galimi 
žemės drebėjimai, taip pat investuoti į mokslinius tyrimus, kuriais siekiama sumažinti 
klimato kaitą sukeliančių veiksnių, tarp jų į ekologiškų automobilių programas, 
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pažangiąsias transporto sistemas ir eismo valdymo sistemas;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti ir remti integruotą ilgalaikį planavimą, 
susijusį su transporto ir energetikos infrastruktūra ir žemės naudojimo planavimu;

15. ragina Komisiją kuo skubiau imtis priemonių siekiant turėti išsamesnių žinių apie 
klimato padarinius ir siekiant juos geriau stebėti padedant Europos aplinkos agentūrai, 
Jungtiniam tyrimų centrui ir Europos sausrų stebėjimo tarnybai ir, kai įmanoma, 
naudojant naująsias palydovinės stebėsenos technologijas ir pažangiąsias transporto 
sistemas;

16. prašo būtent Komisijos skirti ypatingą dėmesį kartografiniams projektams ir poveikio 
vertinimui kalnų vietovėse ir pakrantėse, kuriose, kaip numatyta, aukštesnė 
temperatūra ir jūros lygio pakilimas galėtų turėti didelį poveikį turizmo sektoriui, nuo 
kurio šie regionai itin priklausomi, ir prireikus siūlyti priemonių;

17. mano, kad kalbant apie priemones ir finansavimą baltojoje knygoje siūlomi veiksmai 
labai nekonkretūs; todėl ragina Komisiją visų transporto priemonių atveju teikti 
pirmenybę tokioms finansavimo priemonėms, pagal kurias laikomasi principo 
„teršėjas moka“; todėl ragina Komisiją papildyti prisitaikymo prie klimato kaitos 
finansavimą mobilizuojant struktūrinius fondus ir dalį Europos ekonomikos 
atgaivinimo plano asignavimų, taip pat teikiant pirmenybę sprendimų, susijusių su 
klimato kaitos problema, finansavimui naujoje Finansinėje perspektyvoje po 2013 m. 
siekiant, kad būtų prisidedama prie vadinamojo žaliojo ir tvaraus augimo ir padedama 
kurti darbo vietas ir remti transporto ir turizmo sektoriaus subjektus taikant naujoves ir 
mokslinius tyrimus; pabrėžia, kad visų rūšių transporto išorės sąnaudos, susijusios su 
klimato kaita, turėtų būti palaipsniui įtraukiamos į vidaus sąnaudas;

18. pabrėžia, kad norint parengti sisteminę prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją 
transporto politiką reikėtų labiau įtraukti į kitų sričių politiką, ypač į energetinio 
saugumo, aprūpinimo vandeniu, žemės naudojimo planavimo, urbanizmo ir sveikatos 
apsaugos;

19. mano, kad Iniciatyvinė klimato kaitos poveikio ir prisitaikymo prie jo grupė galėtų 
padėti Europos Parlamento nariams, dirbantiems nuolatiniuose Parlamento 
komitetuose (Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitete, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete ir ypač 
Transporto ir turizmo komitete);

20. pabrėžia, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Komisija gali taikyti paramos ar 
koordinavimo priemones turizmo sektoriuje; ragina Komisiją pasiūlyti priemonių ir 
veiksmų, kurie suteiktų galimybę apibrėžti konkrečią turizmo veiklos sektoriaus 
prisitaikymo strategiją (gilinti žinias apie klimato kaitos poveikį, parengti rizikos 
prevencijos ir prisitaikymo prie rizikos sukeltų pokyčių politiką, teikti informaciją 
vartotojams ir t.t.);

21. pabrėžia, kad plačiajai visuomenei ir transporto ir turizmo sektoriaus subjektams 
būtina pateikti išsamią ir visą informaciją apie klimato kaitos priežastis ir padarinius, 
taip pat apie tai, kaip šie padariniai gali pakeisti gyvenimo būdą ir pasirenkamas 
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transporto rūšis, kelionių rūšis, šių sektorių organizavimą, infrastruktūros sukūrimą jo 
priežiūrą ir naudojimosi sąnaudas, teritorijų planavimą ir apsirūpinimą gamtiniais 
ištekliais; pabrėžia, kad būtina užtikrinti tinkamą tokių informavimo kampanijų 
finansavimą ir atsižvelgti į poreikį pritaikyti šią informaciją įvairioms valstybėms 
narėms ir jų regionams.



AD\800535LT.doc 7/7 PE430.544v02-00

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 27.1.2010

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

31
0
2

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Margrete Auken, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio 
Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De 
Veyrac, Saïd El Khadraoui, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-
Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, 
Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, 
Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, 
Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique 
Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Philip Bradbourn, Petra Kammerevert, Guido Milana, Dominique 
Riquet

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Marco Scurria


