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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:

A. kadangi darnaus ir išmanaus judumo strategija turi būti skatinama mažinti su šiuo 
sektoriumi susijusį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį ir mažinti 
bendrą jo poveikį aplinkai, kartu užtikrinant, kad būtų tenkinami žmonių poreikiai ir 
padedama siekti vystymosi ir ekonominės, socialinės bei teritorinės sanglaudos;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos komunikatą „Darnaus ir išmanaus judumo strategija“, 
kuriuo numatomas Europos transporto kelias į ateitį ir atkreipiamas dėmesys į trūkumus, 
kuriuos reikia pašalinti; pabrėžia, kad sektoriaus potencialas mažinti savo išmetamų 
teršalų kiekį labai priklauso nuo investicijų į aplinkos požiūriu tvarias viešojo transporto 
sistemas, o tai turi paskatinti paradigminį judumo, kuris šiuo metu pernelyg orientuotas 
į asmeninį transportą, pokytį;

2. laikosi nuomonės, kad darnaus judumo strategija turi apimti visas transporto rūšis, 
didinant tvariausių transporto priemonių dalį, taip pat įvairius kelionių lygmenis – 
vietos, regioninį, nacionalinį ir tarptautinį – ir turėtų būti neatsiejamai susijusi su 
tinkamu teritorijų planavimu ir žemės naudojimu; atkreipia dėmesį į ypatingus judumo 
miesto teritorijose iššūkius ir pasisako už viešojo transporto kainų politiką, kuria būtų 
skatinamas didesnis jo naudojimas;

3. laikosi nuomonės, kad trumpinant gamybos ir vartojimo grandines, mažinant ilgų 
platinimo grandinių poveikį ir skatinant vietos gamybą būtų galima sudaryti 
palankesnes sąlygas mažinti visuomenės priklausomybę nuo iškastinio kuro;

4. pasisako už tai, kad pasaulinio išmetamų teršalų kiekio mažinimo transporto sektoriuje 
tikslas turėtų būti grindžiamas reguliavimo metodu, pagal kurį dėmesys nebebūtų 
skiriamas vien tik rinkos priemonėms, iš kiekvieno ekonominės veiklos vykdytojo būtų 
reikalaujama atsakomybės ir būtų sudarytos sąlygos greitai skleisti geriausias turimas 
technologijas.


