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pranešime dėl

Europos Komisijos 2001 m. baltosios knygos dėl transporto politikos laikotarpio vidurio 
apžvalgos „Išlaikyti judėjimą Europoje. Tvarusis judumas mūsų kontinente“

Transporto ir turizmo komitetas

Etelka Barsi-Pataky
A6-0190/2007

A punktą išdėstyti taip:

A. kadangi buvo paskelbtas Komisijos komunikatas „Tenesustos Europos pažanga. 
Užtikrinkime tvarų Europos judumą. Europos Komisijos 2001 m. Baltosios knygos dėl 
transporto politikos laikotarpio vidurio apžvalga“, ir Europos Parlamentas teigiamai 
vertina, jog, plačiai įtraukus suinteresuotus asmenis, šis komunikatas grindžiamas 
naujausiu požiūriu, atitinka Lisabonos tikslus bei tvaraus Europos vystymosi principus,

Įrašyti šį -1 punktą:

-1. pabrėžia, kad svarbu sustiprinti bendradarbiavimą Europos, nacionaliniu, regionų ir 
vietos lygmenimis, o tai turėtų apimti veiksmingą bendrų taisyklių įgyvendinimą bei 
efektyvius būdus jų laikymuisi užtikrinti; taip pat pabrėžia, kad būtina pragmatiškai ir 
bendradarbiavimo pagrindu susieti transporto ir kitų sričių, pvz., energijos, aplinkos ir 
naujovių, politiką; siūlo transporto politiką visiškai įtraukti į Lisabonos strategiją ir į ją 
atsižvelgti vertinimuose bei rekomendacijose, kurias valstybės narės kasmet pateikia 
nacionaliniuose planuose siekdamos įvertinti ir palyginti pasiektą pažangą;

1 punktą išdėstyti taip:

1. pabrėžia, kad būtina pragmatiškai ir bendradarbiavimo pagrindu susieti transporto ir kitų 
sričių, pvz., energijos, aplinkos ir naujovių, nacionalinę ar Bendrijos politiką; pabrėžia, 
kad šios politikos sritys taip pat turi apimti klimato apsaugos reikalavimus; mano, kad tik 
taikant integruotą požiūrį galima pasiekti teigiamų rezultatų mažinant mirtinų kelių eismo 
įvykių skaičių ir išmetamųjų dujų kiekį bei gerinant saugumą ir aplinkosaugą, kaip tai 
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nustatė, pvz., CARS 21 darbo grupė; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu piliečiams, kaip 
transporto naudotojams, teikti tikslinę informaciją ir paskatinti juos elgtis atsakingiau; 

2 punktą išdėstyti taip:

2. visiškai pritaria tam, kad Bendrijos teisės aktus, laikantis geresnės teisėkūros ir 
subsidiarumo principų, reikėtų sutelkti į tokias naujas sritis kaip miesto transportas, kur 
teisės aktai būtini, o politikos priemonių ES lygmeniu reikėtų imtis tik tais atvejais, kai 
jos duotų aiškios pridėtinės vertės ir sumažintų per didelį biurokratizmą, atsirandantį dėl 
to, kad 27 valstybės narės priima teisės aktus ta pačia tema, tačiau tuo pat metu ragina 
Komisiją užtikrinti esamų Europos teisės aktų transporto srityje įgyvendinimą ir 
laikymąsi, taip pat ragina Komisiją reguliariai stebėti nustatytiems tikslams pasiekti 
skirtų priemonių veiksmingumą ir, prireikus, atlikti pakeitimus;

6 punktą išdėstyti taip:

6. teigiamai vertina tai, kad įsteigtas Garantijų fondas, tačiau viliasi, kad bus imtasi daugiau 
panašių iniciatyvų, ypač tais atvejais, kai viešoji ir privati partnerystė (VPP) tinkamoje 
teisinėje aplinkoje galėtų atlikti vaidmenį finansuojant, tačiau tik esant aiškiam 
pagrįstumui ekonominiu ir finansiniu požiūriu; pabrėžia, kad EIB vaidmenį vis dėlto 
būtina derinti su plataus masto Europos bankų ir finansų sistemos įtraukimu į 
infrastruktūros ir transporto projektus;

11 punktą išdėstyti taip:

11. pabrėžia, kad naujų iššūkių atsiranda ir dėl logistikos, kuri yra pagrindinis Europos 
ekonomikos konkurencingumo elementas, globalizacijos; pritaria tam, kad būtų sukurta 
Europos krovinių gabenimo pagrindų strategija ir mano, kad tokia strategija turi būti 
grindžiama sąlyga, jog logistika iš esmės turi priklausyti tik verslo veiklos sričiai, todėl 
reguliavimas turėtų būti apribotas tik krovinių transporto sektoriui tinkamų verslo sąlygų 
kūrimu; pabrėžia, kad vykdant Europos transporto politiką logistiką reikėtų integruoti į 
uostų vystymą ir integraciją bei logistikos platformų vystymą; ragina naudoti 
multimodalinius logistinius sprendimus ir Europos modulinę sistemą, infrastruktūrų 
ryšius ir pažangiosios informatikos sistemas;

(Taikoma visoms kalboms)


