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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 transporto, turizmo ir logistikos sektoriai bei jų tiekimo grandinės turi didelį 
potencialą gerinti išteklių naudojimo efektyvumą optimizuojant logistikos ir vertės 
grandines, be kita ko, kuriant skaitmeninius ir dirbtinio intelekto sprendimus; kadangi 
vis daugiau vežamų prekių ir turizmo sektoriuje naudojamų prekių pakuojama į 
vienkartines medžiagas;

B. kadangi žiedinė ekonomika vaidina svarbų vaidmenį siekiant klimato tikslų, taip pat 
apimant ir mobilumo sritį; kadangi žiedinė ekonomika reiškia visoje grandinėje 
išlaikomą didžiausią žaliavų ir produktų vertę; kadangi neseniai atliktas tyrimas1 vis tik 
parodė, kad dabartinė judumo tvarka labiau taikoma žaliavų transportui, o ne žmonėms 
ir iš esmės toliau veikia linijiniu būdu, o šiuo metu nėra vykdoma jokia rimta žiedinio 
judumo politika;

C. kadangi ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planais turėtų būti remiamas 
perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant transporto srityje;

D. kadangi žiedinės ekonomikos ir ekologinio projektavimo principų įtraukimas į turizmo 
produktus ir paslaugas pagerins turizmo patirties kokybę, sumažins jo poveikį aplinkai 
ir skatins prieigą prie tvarių ir ekologiškai projektuojamų produktų ar paslaugų 
vartotojams;

E. kadangi labai svarbu rinkti kokybinius duomenis, kad būtų galima tinkamai stebėti ir 
vertinti vykdomą politiką;

F. kadangi 2011 m. Baltojoje knygoje dėl transporto Komisija užsibrėžė tikslą iki 2050 m. 
bent 60 % sumažinti transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
palyginti su 1990 m. lygiu, ir iki 2030 m. 20 % sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 2008 m. lygiu; kadangi transporto (įskaitant 
tarptautinę aviaciją, bet neįskaitant tarptautinės laivybos) išmetamųjų teršalų kiekis 
2017 m. 28 % viršijo 1990 m. lygius; kadangi Komisija, atsižvelgdama į susijusius 
poveikio vertinimus ir konsultacijas su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, 
turėtų imtis būtinų iniciatyvų, kad ES transporto sektoriaus teisės aktuose apskritai būtų 
sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, nes šis sektorius yra labai svarbus 
siekiant ES priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslų; kadangi daugiau kaip 
pusė išmetamo ŠESD kiekio yra susiję su žaliavų gavyba ir naudojimu, ir kadangi 
sumažėjęs pirminių žaliavų ir prekių naudojimas bei didesnis antrinis perdirbimas 
suteikia galimybę išsaugoti mūsų gerovę ir išlaikyti mūsų ekonomiką;

1. palankiai vertina Komisijos žiedinės ekonomikos veiksmų planą; pabrėžia, kad judumo 
ir transporto sričių anglies bei išteklių pėdsaką būtų galima sumažinti taikant žiedinės 
ekonomikos metodą, visų pirma skatinant optimizavimą ir standartizavimą, siekiant 

1 https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-
mobility-and-transport 

https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-mobility-and-transport
https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-mobility-and-transport
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padidinti transporto priemonių užpildymą bei iš naujo apgalvoti veiksmingai ir tvariai 
valdomus logistikos procesus; pabrėžia, kad žiedinė ekonomika suteikia daug galimybių 
judumo sektoriui, pvz., bendro vartojimo ekonomikos iniciatyvas, netaršias arba 
mažataršes transporto priemones ir pakartotinį sudedamųjų dalių naudojimą; pabrėžia, 
kad daugiarūšis transportas yra svarbus žiedinei ekonomikai, daugiausia dėmesio 
skiriant tiems, kurie naudoja mažiausiai išteklių;

2. ragina Komisiją, įgyvendinant žiedinės ekonomikos iniciatyvas daugiau dėmesio skirti 
transporto sektoriui ir dėti daugiau pastangų siekiant sumažinti transporto sektoriuje 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį; pabrėžia, kad būtina atsieti BVP 
augimą nuo transporto išmetamų teršalų kiekio ir išteklių suvartojimo padidėjimo, kaip 
numatyta Komisijos 2001 m. Baltojoje knygoje dėl Europos transporto politikos, 
pereinant nuo kelių transporto prie geležinkelių, vandens ir viešojo keleivinio transporto 
bei kartu derinant įvairias galimybes, pvz., dalijimąsi automobiliu, bendras keliones 
automobiliu ir kelionės atstumo mažinimą; su ypatingu susidomėjimu laukia paskelbtos 
visapusiškos Europos strategijos dėl darnaus ir išmanaus transporto;

3. pabrėžia, kad reikia skatinti transporto produktų ekologinį projektavimą ir gerinti 
transporto paslaugų aplinkosauginį veiksmingumą; pabrėžia, kad turėtų būti parengta 
Europos strategija, kuria būtų skatinamos į prekes ir transporto priemones įterptos 
stebėsenos technologijos, siekiant pagerinti turimą informaciją ir ją taikyti 
projektavimui, gyvavimo ciklo prognozavimui, ciklo pratęsimui, perdirbimo 
efektyvumui bei naudojimo ciklų planavimui;

4. ragina Sąjungą padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį įvairių rūšių transporto 
sektoriuje, kuri 2017 m. sudarė 7,2 % energijos kiekio, t. y. gerokai mažiau nei pagal 
Direktyvą 2009/28/EB 2020 m. nustatytas 10 % tikslas, kad būtų pasiektas bent pagal 
Direktyvą (ES) 2018/2001 2030 m. nustatytas 14 % tikslas; pabrėžia, kad, siekiant 
toliau skatinti naudoti atsinaujinančiąją energiją, svarbu visoje ES nustatyti tikslinius 
CO2 lygius keleiviniam ir krovininiam transportui; ragina Komisiją patvirtinti 
papildomas priemones siekiant pereiti prie mažesnį anglies dioksido kiekį išskiriančių 
elektros energijos rūšių derinio ES, atsižvelgiant į tai, kad baterijomis varomų elektrinių 
transporto priemonių, kurios hipotetiniu scenarijumi yra pakraunamos išskirtinai vėjo 
energija ir kitais atsinaujinančiais energijos šaltiniais, gyvavimo ciklo metu išmetamas 
CO2 kiekis galėtų būti gerokai mažesnis nei lygiavertės vidaus degimo varikliu varomos 
transporto priemonės; ragina Sąjungą imtis veiksmų siekiant tobulinti transporto 
priemonių konstrukciją, dėl ko mažėtų žaliavų paklausa, degalų sąnaudos ir išmetamo 
CO2 kiekiai; ragina Komisiją remti galimų naujų darbo vietų kūrimą;

5. ragina Komisiją išanalizuoti alternatyvių degalų iš biologinių medžiagų poveikį, visų 
pirma žemės panaudojimui, siekiant neleisti alternatyvių degalų gaminti maistinių 
kultūrų sąskaita;

6. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares internalizuoti transporto išorės sąnaudas, 
didinti transporto naudotojų informuotumą, skatinti ekologiškesnius transporto 
sprendimus sukuriant šiltnamio efektą sukeliančių dujų sertifikavimo sistemas ir suteikti 
vartotojams galimybę pasirinkti klimatui nekenkiantį transportą; primygtinai ragina 
Sąjungą imtis priemonių, kad gamybos grandinės taptų mažiau imlios transportui; 
pabrėžia inovacijų ir fiskalinės politikos svarbą ir atkreipia dėmesį į tai, kad europinis 
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ženklinimas yra labai svarbi priemonė, padedanti vartotojams atskirti ir pasirinkti 
tvariausias paslaugas; aktyviai ragina gamintojus naudoti savo prekės ženklų tapatybę ir 
poveikį rinkoje tvariam ir žiediniam vartojimui bei transportui populiarinti; ragina 
Komisiją parengti rodiklius, kurie leistų analizuoti ir užtikrinti žiedinės ekonomikos 
plėtojimą transporto srityje;

7. ragina Komisiją pateikti galimus kelius transporto rangovams ir kompiuterinių 
rezervavimo sistemų operatoriams teikti informaciją apie išmetamą CO2 ekvivalentą, 
palyginus su geriausio alternatyvaus traukinio, laivo ar autobuso jungties duomenimis; 
ragina Sąjungą mažinti laivų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį skatinant 
naudoti švarias ir tvarias technologijas, pvz., burlaivių technologijas, ir priemones, pvz., 
plaukimo greičio sumažinimą ir greičio optimizavimą; primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybes nares remti efektyviausiai išteklius naudojančias transporto rūšis nustatyti 
tinkamas paskatas ir kainodaros modelius, be kita ko, taikant mokesčių lengvatas ir 
PVM už bilietus pagalba;

8. primena, kad ES transporto sektorius vis dar labai priklauso nuo naftos, taigi ir nuo 
importo energijos poreikiams tenkinti; todėl primygtinai reikalauja, kad Sąjunga ne tik 
įtrauktų alternatyviuosius degalus į būsimą išsamią Europos darnaus ir išmanaus 
judumo strategiją, bet ir patobulintų atitinkamus teisės aktus dėl tvarių ir 
atsinaujinančiųjų alternatyvių transporto degalų, grindžiamų gyvavimo ciklo vertinimu 
ir optimizuoti sinergiją Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; ragina Komisiją 
skatinti derinti fiskalinę skatinimo politiką, susijusią su šių rūšių kuro vartojimu ir jį 
naudojančių transporto priemonių pirkimu; ragina Komisiją užtikrinti, kad kiekvienos 
transporto rūšies atveju būtų atsižvelgta į visų alternatyvių degalų, įskaitant vandenilį ir 
kepimo aliejaus atliekas, plėtojimo galimybes ir poveikį aplinkai;

9. ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų, susijusių su Direktyva 2014/94/ES, ir 2014 m. 
spalio 22 d. Tarybos sprendimu dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo, 
nustatant platesnio užmojo tikslus ir peržiūrint atitinkamus teisės aktus, kad būtų 
užtikrinta elektra varomų transporto priemonių įkrovimo ir techninės priežiūros 
infrastruktūra visoje Europoje, ir išplečiant šios direktyvos taikymą visoms transporto 
rūšims, taip pat užtikrinant pakankamą ES finansavimą ir žmogiškuosius išteklius, kad 
ji būtų veiksmingai teikiama ir įgyvendinama; pažymi, kad šiuose teisės aktuose turėtų 
būti atsižvelgiama į ypatingus salų, atokiausių regionų, periferinių regionų ir kalnuotų 
bei neapgyvendintų vietovių poreikius;

10. ragina valstybes nares ir Komisiją ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planuose bei įvairiose ES finansinėse priemonėse pirmenybę teikti iniciatyvoms, 
susijusioms su žiedine ekonomika ir atsinaujinančių išteklių naudojimu transporte, visų 
pirma sparčiai teikiant ir naudojant atitinkamą infrastruktūrą;

11. ragina sukurti nuoseklų Europos mišriojo transporto terminalų ir įvairiarūšio transporto 
logistikos centrų tinklą, taip toliau skatinant žiedinę ekonomiką;

12. pažymi, kad reikia didinti užimtumo lygį ir apkrovos veiksnius; pabrėžia, kad bendro 
naudojimo judumo paslaugos gali būti naudingos žiedinei ekonomikai ir sumažinti 
transporto poveikį aplinkai; pabrėžia, kad gali būti naudojama mažiau, bet intensyviau 
naudojamų transporto priemonių, taigi būtų taupomi gamybos ištekliai, jei tos paslaugos 
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yra platesnės žiedinės ir įvairiarūšio transporto strategijos dalis; todėl ragina skatinti 
pažangias transporto sistemas, kurios padėtų skatinti įvairiarūšio transporto naudojimą, 
įskaitant „paskutinės mylios“ sistemas, ir teikti vartotojams integruotą informaciją, 
susijusią su pirkimo ir viešųjų pirkimų sprendimais, ypatingą dėmesį skiriant 
duomenims apie produktų ir paslaugų kilmę, taip pat apie veiklos sąnaudas ir jų ryšį su 
išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu;

13. mano, kad dėl bendro naudojimo judumo gali būti naudojamos mažesnės elektra 
varomos transporto priemonės, kurių važiuojamas atstumas yra trumpesnis, o tuo pačiu 
mažesnis ir energijos poreikis, todėl galima naudoti lengvesnes baterijas, pagamintas 
išskiriant mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų; ragina Komisiją ir valstybes nares 
skatinti tvariausias dalijimosi transporto priemonėmis paslaugas ir iniciatyvas, taikant 
ilgalaikę strategiją, pavyzdžiui, sumažinant transporto priemonių registracijos mokestį; 
atkreipia dėmesį į galimą dalijimosi transporto priemonėmis naudą, atsižvelgiant į 
dabartinius naudotojų poreikius; ragina sukurti interneto platformas, skirtas 
skaitmeninimui ir transporto prašymų sutelkimui; pabrėžia, kad ES terminologijoje 
reikia atskirti neprofesionalų bendro naudojimo judumo ir komercinio transporto 
paslaugas, kad būtų sumažintos kliūtys bendro naudojimo judumui;

14. pabrėžia, kad teikiant bendro naudojimo judumo paslaugas mažėja spūstys ir padedama 
spręsti miesto transporto tankio problemas; primygtinai ragina miestus imtis iniciatyvos 
persvarstant savo transporto sistemas ir transporto srautus; ragina vietos ir regionų 
valdžios institucijas siekiant šio tikslo atsižvelgti į pilietinės visuomenės ir pagrindinių 
suinteresuotųjų subjektų (tokių kaip transporto operatorių, platintojų, darbuotojų, 
mokslinių tyrimų ir tyrimų centrų, universitetų ir kt.) dalyvavimą; pabrėžia, kad 
transporto sektoriuje reikia diegti inovacijas ir plėtoti naujas technologijas; pabrėžia, 
kad Sąjungoje svarbu išlaikyti žinias, inovacijų sukurtą vertę ir darbo vietas; 
primygtinai ragina atlikti tolesnius transporto priemonių naudojimo mokslinius tyrimus, 
naudojant nacionalinių kelionių analizių ir periodinių techninių apžiūrų duomenis, nes 
šiuo metu trūksta patikimų duomenų apie metinę ridą, kelionės tikslą ir kilometražą visu 
transporto priemonės naudojimo laikotarpiu, o tai trukdo visapusiškam efektyvumui ir 
anglies dioksido taupymo galimybėms;

15. mano, kad Europos Sąjunga turėtų remti žiedines iniciatyvas, novatoriškas technologijas 
ir žiedinius verslo modelius, siūlančius tvarias paslaugas, kurios dažnai įgyvendinamos 
vietos lygmeniu ir kurias įgyvendina labai mažos, mažosios ar vidutinės judumo įmonės 
arba kooperatyvai, ir kurios turi didelį inovacijų ir išteklių taupančių paslaugų 
potencialą; ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti laikytis žiedinės ekonomikos 
reikalavimų viešojo transporto teisės aktuose, pasiūlymuose ir koncesijose, savo 
transporto priemonių parkuose ir transporto infrastruktūros viešuosiuose pirkimuose; 
pabrėžia žiedinių viešųjų pirkimų svarbą apskritai ir galimą jų pavyzdinį pobūdį 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis; pabrėžia, kad ši politika turėtų daryti 
poveikį vartotojų informuotumui ir būtiniems judumo įpročių pokyčiams.

16. pažymi, kad transporto priemonėms skirtų žaliavų gavybos ir perdirbimo poveikis 
aplinkai galėtų būti sumažintas sutrumpinant tiekimo grandines ir padidinant medžiagų 
naudojimo efektyvumą, o taip pat vykdant geresnį ekologinį projektavimą, per 
transporto priemonių eksploatavimo trukmės didinimą, remontą, parengimą 
pakartotiniam naudojimui, pereinant prie mažiau svarbių medžiagų, laipsniškai 



AD\1217605LT.docx 7/11 PE655.632v02-00

LT

pašalinant kenksmingas medžiagas transporto priemonių įrangoje bei užtikrinant geresnį 
perdirbimą; pabrėžia, kad projektavimo etapas yra labai svarbus tolesniam pakartotinio 
naudojimo ir perdirbimo potencialui; ragina Komisiją ir valstybes nares griežtai stebėti 
visą transporto priemonių gyvavimo ciklą ir riboti besibaigiančio gyvavimo ciklo ir 
naudotų transporto priemonių eksportą į trečiąsias šalis, siekiant neleisti (itin svarbioms) 
žaliavoms palikti Europos ekonomiką; atkreipia dėmesį į pagirtinus projektus, kuriais 
siekiama iš trečiųjų šalių į ES perdirbimui grąžinti į metalo laužą atiduotas transporto 
priemones;

17. ragina Komisiją persvarstant Direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų 
transporto priemonių įvertinti galimybę įtraukti tinkamas priemones, skirtas atliekų 
surinkimo sistemoms tobulinti ir žiedinės ekonomikos produktų kokybei bei 
patikimumui užtikrinti, o taip pat užtikrinti, kad informacija apie naudojamas medžiagas 
ir galimai probleminius junginius technologinėmis priemonėmis būtų saugoma visoje 
vertės grandinėje;

18. primygtinai ragina Komisiją nustatyti gamintojo atsakomybę, produktų pasus, ilgesnius 
garantinius laikotarpius ir teisę į transporto priemonių, ypač transporto priemonių, 
kuriose naudojamos naujos technologijos, remontą; pabrėžia, kad didelė dalis (15 – 50 
%) automobilių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidaro jų gamybos 
proceso metu; ragina ištirti galimą veiksmingo skenavimo ir 3D spausdinimo derinio 
naudą taisymo procesams; ragina Komisiją ištirti skaitmeninių technologijų ir taikomųjų 
programų poveikį transporto priemonių naudojimo laikui, o skaitmeninę įrangą bei 
pasenusią programinę įrangą atnaujinti už prieinamą kainą;

19. palankiai vertina Komisijos žiedinės ekonomikos veiksmų plane išreikštą užmojį 
sparčiai daryti pažangą siekiant baterijų tvarumo ir žiedinio potencialo elektromobilumo 
srityje ir 2020 m. pasiūlyti baterijų reglamentavimo sistemą, užtikrinant žiedinį 
medžiagų srautų valdymą ir kuo didesnį pakartotinį naudojimą; ragina Komisiją (jei tam 
egzistuoja alternatyvos) palaipsniui atsisakyti transporto sistemose naudojamų 
neįkraunamųjų baterijų ir padidinti perdirbtųjų medžiagų dalį baterijose bei jų 
gyvavimo ciklo trukmę, kas iki 50 % gali sumažinti gamybos metu išskiriamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį; pabrėžia, kad baterijų projektavimo standartizavimas gali 
būti labai svarbus siekiant ateityje sudaryti sąlygas pakartotinai naudoti ir perdirbti 
baterijas, įskaitant rinka grindžiamas sistemas; pabrėžia pakopinio baterijų pakartotinio 
naudojimo alternatyviuose įrenginiuose, pvz., energijos kaupimo ir tiekimo, galimybes; 
pabrėžia, kad reikia atlikti daugiau mokslinių tyrimų, susijusių su tokiais įrenginiais: 
prašo Komisijos atsižvelgti į baterijų gamybos išskiriamą anglies pėdsaką; pabrėžia, kad 
pagrindinis veiksnys, darantis poveikį baterijas naudojančių elektra varomų transporto 
priemonių ir prie elektros tinklo jungiamų hibridinių elektrinių transporto priemonių 
energijos suvartojimui yra tai, kokiu mastu rekuperacinis stabdymas gali būti 
naudojamas energijai atgauti, todėl tai yra dar viena svarbi mokslinių tyrimų sritis; 
ragina Komisiją paspartinti Europos įkrovimo standartų kūrimą;

20. pabrėžia baterijomis varomų elektrinių transporto priemonių krovos tendencijų svarbą 
sektoriaus integracijai ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui, nes įkrovimas tuo 
metu, kai elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių pasiūla viršija paklausą, gali 
padėti stabilizuoti tinklą ir taip sumažinti viso tinklo derinio išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį; priešingai, įkrovimas didžiausio energijos suvartojimo vakare 
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metu, gali padidinti didžiausią elektros energijos paklausą; ragina Komisiją skatinti 
pažangias įkrovimo technologijas, kurios turėtų apimti ES standartus ir kuriomis būtų 
galima kontroliuoti įkrovimo laiką, taip prisidedant prie tinklo stabilumo, mažų 
energijos sąnaudų ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo; atkreipia dėmesį į tai, kad 
vartotojai gali tapti energiją gaminančiais vartotojais savo transporto priemonių baterijų 
energiją tiekdami į tinklą mainais už finansinį atlygį arba naudodami savo pačių 
pagamintą elektros energiją iš saulės baterijų savo transporto priemonei įkrauti;

21. ragina Komisiją apriboti atliekų eksportą į trečiąsias šalis ir persvarstyti Reglamentą 
(EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo, kaip paskelbta naujajame Žiedinės ekonomikos 
veiksmų plane; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl atliekų eksporto paskirties šalyse daromas 
neigiamas poveikis aplinkai ir sveikatai, prarandamos vertingos medžiagos, ypač 
žaliavos ir junginiai, daromas neigiamas poveikis darbo vietų kūrimui ES ir dėl šio 
papildomo transporto didėja per visą produktų gyvavimo ciklą išmetamų teršalų kiekis; 
ragina perkelti perdirbimo vietas, kad būtų galima visapusiškai kontroliuoti žiedinės 
ekonomikos ciklus, kartu akcentuojant perdirbimą ir pakartotinį naudojimą; todėl ragina 
plėtoti kovos su neteisėtu eksportu ir sukčiavimu pajėgumus, ypač vykdant kaip 
naudotų transporto priemonių užmaskuotų atliekų eksportą; ragina Komisiją užtikrinti 
Uosto priėmimo įrenginių direktyvos įgyvendinimą;

22. ragina Komisiją nustatyti, kad vežimui skirtos daugkartinės pakuotės ir konteineriai 
būtų privalomi, tačiau šis sprendimas neturėtų būti naudojamas maistui, jei tai 
prieštarauja maisto saugos taisyklėms; prašo Komisijos atlikti standartinių pramoninių 
pakuočių užstato grąžinimo sistemų suderinimo poveikio vertinimą; primygtinai ragina 
valstybes nares nustatyti, kad standartines pramonines pakuotes būtų privaloma grąžinti 
ir pakartotiniam naudojimui, ir perdirbimui; ragina, kad šios priemonės įsigaliotų per 
pagrįstą laikotarpį;

23. ragina Komisiją įtraukti turizmo sektorių į savo žiedinės ekonomikos siekius, siekiant 
pažangos skatinant šio sektoriaus inovacijas, o taip pat jo tvarumo ir atsparumo; 
primena 2010 m. Komisijos komunikatą dėl naujos turizmo politikos Europoje, kuriame 
buvo numatytas tvarus turizmas ir turizmo įmonės paragintos mažinti geriamojo 
vandens naudojimą, išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir aplinkosauginį 
pėdsaką, naudoti švarią energiją ir apskritai atsakingai naudoti gamtos išteklius; 
primygtinai ragina Komisiją savo nacionalinėse turizmo strategijose ir atskiruose 
projektuose padėti valstybėms narėms įgyvendinti Europos aplinkos teisės aktus ir 
naujojo Žiedinės ekonomikos veiksmų plano (CEAP) tikslus; pabrėžia, kad turizmo 
įmonės turėtų būti skatinamos ir kuriamos paskatos joms dalyvauti ES ekologiniame 
ženkle ir ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS). pabrėžia, kad svarbu 
toliau skatinti ir skatinti ekologinio projektavimo principų taikymą teikiant naujas 
turizmo paslaugas, susijusias tiek su joms teikti naudojamomis prekėmis, tiek su 
tiekimo procesais ir jų poveikiu aplinkai.

24. pabrėžia, kad svarbu sukurti visapusišką žiedinę infrastruktūrą, kuri skatintų turizmo 
įmones, pvz., viešbučius, gaminti ir pirkti atsinaujinančiąją energiją; ragina Komisiją 
parengti strategiją, kaip padidinti perdirbto vandens naudojimą; pabrėžia patikimos 
infrastruktūros svarbą, ypač MVĮ, kurios neturi finansinių ir organizacinių priemonių 
tokiai infrastruktūrai plėtoti; skatina tokias iniciatyvas kaip Europos dviračių takų 
tinklas, kuriuo remiama turizmo patirtis, pagrįsta sveika veikla ir ryšiais su aplinka. 
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ragina Komisiją skatinti kurti biologinei įvairovei palankius ir nedidelės apimties 
turistinius tinklus, kurie yra įtraukūs, teikia naudos vietos bendruomenėms ir yra susieti 
su teritorinio turizmo plėtros centrais, kas leidžia suburti turizmo sektoriaus įmones, 
vietos gamintojus, valdžios institucijas, vietos prekybos įmones ir amatininkus.

25. pažymi, kad įvairūs tyrimai rodo neproporcingai didelį apgyvendinimo ir maitinimo 
paslaugų sektoriaus maisto atliekų kiekį ir vaidmenį, kurį turizmo sektorius turi atlikti 
vykdant viešąją kovos su maisto švaistymu politiką; ragina integruoti savo specialistus 
gerinant duomenų šiuo klausimu rinkimą, didinant informuotumą, platinant ir 
įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią šiam reiškiniui; atkreipia 
dėmesį į sektoriaus potencialą vadovauti kuriant solidarumo tinklus, kurie maisto 
švaistymo riziką paverstų solidarumo ir žiedinės ekonomikos skatinimo galimybe; 
pasisako už virėjų mokymo programas, skirtas sumažinti maisto švaistymą; ragina 
maisto atliekas dažniau naudoti gyvūnų pašarams arba biodujoms gaminti; mano, kad 
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus MVĮ turi didelį inovacijų ir naujų 
žiedinių sprendimų kūrimo potencialą; ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis 
narėmis, siekiant pašalinti institucines kliūtis, trukdančias taikyti žiedinius maisto 
produktus, pvz., taisykles, kuriomis kovojama su maisto pertekliaus paskirstymu iš 
turizmo sektoriaus;

26. pabrėžia, kad svarbu apibrėžti ir parengti novatoriškus žiedinės ekonomikos mokymo ir 
kvalifikacijos kėlimo projektus, skirtus visų sektorių, įskaitant transportą, darbuotojams, 
atsižvelgiant į sektoriaus poreikius ir reikalingus įgūdžius; pabrėžia, kad svarbu 
koordinuoti Komisijos, valstybių narių ir regionų bei vietos valdžios institucijų 
veiksmus siekiant pažangos įgyvendinant naujojo žiedinės ekonomikos veiksmų plano 
tikslus ir toliau investuoti į švietimą ir informuotumo didinimo kampanijas apie žiedinės 
ekonomikos veiksmų naudą ir privalumus; ragina visais lygmenimis keistis gerąja 
patirtimi ir projektais;
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