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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā transporta, tūrisma un loģistikas nozarēm un to piegādes ķēdēm ir liels potenciāls 
uzlabot resursefektivitāti, optimizējot loģistikas un vērtību ķēdes, tostarp izstrādājot 
digitālos un MI risinājumus; tā kā arvien vairāk transportēto un tūrisma nozarē 
izmantoto preču tiek iepakotas vienreizlietojamos materiālos;

B. tā kā aprites ekonomikai ir svarīga nozīme klimata mērķrādītāju sasniegšanā, ietverot 
arī mobilitāti; tā kā slēgta aprites cikla ekonomika nozīmē izejvielu un produktu 
maksimālās vērtības saglabāšanu visā ķēdē; tā kā nesenā pētījumā1 tomēr ir secināts, ka 
pašreizējie mobilitātes pasākumi attiecas vairāk uz materiālu, nevis cilvēku 
pārvadāšanu, un bez reālas cirkulārās mobilitātes politikas, kuras pašreiz nav, to 
faktiskā ietekme joprojām ir lineāra;

C. tā kā atveseļošanas un noturības plāniem būtu jāatbalsta pāreja uz aprites ekonomiku, 
tostarp transporta jomā;

D. tā kā aprites ekonomikas un ekodizaina principu iekļaušana tūrisma produktos un 
pakalpojumos uzlabos tūrisma pieredzes kvalitāti, samazinās tūrisma ietekmi uz vidi un 
veicinās patērētāju piekļuvi ilgtspējīgiem un ekodizaina produktiem un pakalpojumiem;

E. tā kā kvalitatīvu datu vākšana ir ļoti svarīga īstenotās politikas pienācīgai uzraudzībai 
un izvērtējumam;

F. tā kā Komisija 2011. gada Baltajā grāmatā par transportu izvirzīja mērķi līdz 
2050. gadam samazināt transporta radītās SEG emisijas vismaz par 60 % salīdzinājumā 
ar 1990. gada līmeni un līdz 2030. gadam par 20 % salīdzinājumā ar 2008. gada līmeni; 
tā kā transporta (tostarp starptautiskās aviācijas, bet neiekļaujot starptautisko 
kuģniecību) emisijas 2017. gadā par 28 % pārsniedza 1990. gada līmeni; tā kā Komisijai 
pēc attiecīgajiem ietekmes novērtējumiem un apspriedēm ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām būtu jāuzņemas nepieciešamā iniciatīva SEG samazināšanai 
ES transporta nozares tiesību aktos kopumā, jo šai nozarei ir izšķiroša nozīme ES 
dekarbonizācijas mērķu sasniegšanā; tā kā vairāk nekā puse SEG emisiju ir saistītas ar 
izejvielu ieguvi un izmantošanu un tā kā primāro izejvielu un preču izmantošanas 
samazināšana un plašāka reciklēšana sniedz iespēju aizsargāt mūsu labklājību un 
stiprināt ekonomiku,

1. atzinīgi vērtē Komisijas aprites ekonomikas rīcības plānu; uzsver, ka, izmantojot aprites 
ekonomikas pieeju, mobilitātes un transporta radīto oglekļa un resursu pēdu varētu 
samazināt, jo īpaši veicinot optimizāciju un standartizāciju, lai uzlabotu 
transportlīdzekļu izmantojuma koeficientu, kā arī pārstrādājot koncepciju par efektīvi 
un ilgtspējīgi pārvaldītiem loģistikas procesiem; uzsver, ka aprites ekonomika piedāvā 
lielas iespējas mobilitātes sektoram, piemēram, sadarbīgās ekonomikas iniciatīvas, 

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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bezemisiju vai mazemisiju transportlīdzekļus un detaļu atkārtotu izmantošanu; uzsver, 
ka multimodālie pārvadājumi ir svarīgi aprites ekonomikai, liekot uzsvaru uz tiem, kuri 
vismazāk izmanto resursus;

2. aicina Komisiju aprites ekonomikas iniciatīvās vairāk koncentrēties uz transporta nozari 
un pastiprināt centienus samazināt transporta radītās SEG emisijas; uzsver, ka IKP 
pieaugums ir jānošķir no transporta emisiju un resursu patēriņa pieauguma, kā paredzēts 
Komisijas 2001. gada Baltajā grāmatā par Eiropas transporta politiku, un to var panākt, 
pārejot no autotransporta uz dzelzceļa transportu, ūdens transportu un sabiedrisko 
transportu un papildus paredzot arī citu aprites ekonomikas iespēju kombināciju, 
piemēram, automobiļu koplietojumu (carsharing), kopbraukšanu (carpooling) un 
samazinātus braukšanas attālumus; ar īpašu interesi gaida paziņoto Eiropas visaptverošo 
stratēģiju par ilgtspējīgu un viedu mobilitāti;

3. uzsver, ka ir jāveicina ekodizains transporta nozares produktos un jāuzlabo transporta 
pakalpojumu ekoloģiskie raksturlielumi; uzsver, ka būtu jāizstrādā Eiropas stratēģija, 
kas sekmētu ražojumos un transportlīdzekļos iebūvētas datu nolasīšanas tehnoloģijas, 
lai būtu vairāk informācijas, kuru varētu izmantot projektēšanā, ekspluatācijas laika 
prognozēšanā, cikla pagarināšanā, reciklēšanas efektivitātes uzlabošanā un 
ekspluatācijas ciklu plānošanā;

4. aicina Savienību palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru dažādos transporta 
veidos, kas 2017. gadā bija 7,2 %, proti, krietni zem Direktīvā 2009/28/EK 2020. gadam 
noteiktā 10 % mērķa, lai censtos sasniegt vismaz 14 % mērķrādītāju, kas 2030. gadam 
noteikts Direktīvā (ES) 2018/2001; uzsver ES mēroga CO2 mērķrādītāju nozīmi 
pasažieru un kravu pārvadājumos, lai vēl vairāk veicinātu atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu; aicina Komisiju pieņemt papildu pasākumus, lai ES virzītos uz 
energoresursu struktūru, kas radītu mazāk oglekļa dioksīda emisiju, ņemot vērā, ka 
saskaņā ar hipotētisko scenāriju akumulatoru darbināmo elektrisko transportlīdzekļu 
(BEV) aprites cikla emisijas, ja šie automobiļi tiktu lādēti ar vienīgi no vēja enerģijas un 
citiem atjaunojamiem energoresursiem saražotu elektroenerģiju, varētu būt ievērojami 
zemākas nekā līdzvērtīgam transportlīdzeklim ar iekšdedzes dzinēju (ICEV); aicina 
Savienību rīkoties, lai panāktu transportlīdzekļu konstrukcijas uzlabojumus, kas novestu 
pie mazāka pieprasījuma pēc izejvielām, degvielas patēriņa un CO2 emisijām; aicina 
Komisiju atbalstīt potenciālu jaunu darba iespēju radīšanu;

5. aicina Komisiju izpētīt biobāzētu alternatīvo degvielu ietekmi, īpašu uzmanību 
pievēršot zemes izmantošanai, lai nepieļautu, ka alternatīvās degvielas tiek ražotas uz 
pārtikas kultūraugu rēķina;

6. mudina Komisiju un dalībvalstis internalizēt transporta ārējās izmaksas, uzlabot 
transporta lietotāju informētību, ar SEG sertifikācijas shēmu palīdzību veicināt tīrākus 
transporta risinājumus un ļaut patērētājiem izvēlēties klimatam nekaitīgas transporta 
iespējas; mudina Savienību veikt pasākumus, kas samazinātu transporta intensitāti 
ražošanas ķēdēs; uzsver inovācijas un fiskālās politikas nozīmi un norāda uz Eiropas 
marķējumu kā būtisku instrumentu, kas patērētājiem palīdzētu atpazīt un izvēlēties 
ilgtspējīgākos pakalpojumus; aktīvi mudina ražotājus izmantot savu zīmolu identitāti un 
ietekmi tirgū, lai veicinātu ilgtspējīgu aprites patēriņu un transportu; aicina Komisiju 
izstrādāt rādītājus, kas ļautu analizēt un nodrošināt aprites ekonomikas attīstību 
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transporta jomā;

7. aicina Komisiju transporta nozares darbuzņēmējiem un datorizēto rezervēšanas sistēmu 
operatoriem piedāvāt iespējamos veidus, kā vislabāk sniegt informāciju par CO2 
ekvivalentajām emisijām salīdzinājumā ar labāko alternatīvo vilcienu, kuģu vai 
autobusu savienojumu; aicina Savienību samazināt SEG emisijas no kuģošanas, 
veicinot tīras un ilgtspējīgas tehnoloģijas, piemēram, buru tehnoloģijas ieviešanu, un 
tādus pasākumus kā lēna kuģošana un ātruma optimizācija; mudina Komisiju un 
dalībvalstis atbalstīt resursefektīvākos transporta veidus un izstrādāt atbilstošus stimulus 
un cenu noteikšanas modeļus, tostarp izmantojot nodokļu stimulus un variētu PVN 
biļetēm;

8. atgādina, ka ES transporta nozare joprojām ir ļoti atkarīga no naftas un līdz ar to arī no 
vajadzīgās enerģijas importa; tādēļ uzstāj, ka Savienībai papildus alternatīvo degvielu 
iekļaušanai gaidāmajā visaptverošajā Eiropas stratēģijā par ilgtspējīgu un viedu 
mobilitāti būtu jāuzlabo attiecīgie tiesību akti par ilgtspējīgu un atjaunojamu alternatīvo 
transporta degvielu, pamatojoties uz aprites cikla novērtējumu un optimizējot sinerģijas 
Eiropas, valstu un reģionālā līmenī; mudina Komisiju veicināt fiskālās stimulu politikas 
saskaņošanu attiecībā uz šāda veida degvielas patēriņu un ar to darbināmu 
transportlīdzekļu iegādi; aicina Komisiju nodrošināt, ka katram transporta veidam tiek 
apsvērtas visas alternatīvās degvielas, tostarp ūdeņradis, ilgtspējīgas biodegvielas un 
izlietota cepamā eļļa, ņemot vērā to attīstības iespējas un ietekmi uz vidi;

9. mudina Komisiju veikt turpmākus pasākumus saistībā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2014. gada 22. oktobra Direktīvu 2014/94/ES par alternatīvo degvielu 
infrastruktūras ieviešanu, nosakot vērienīgākus mērķus un pārskatot attiecīgos tiesību 
aktus, lai nodrošinātu elektrotransportlīdzekļu uzlādes un apkopes infrastruktūras 
pieejamību visā Eiropā, un attiecinot šo direktīvu uz visiem transporta veidiem, kā arī 
garantējot pietiekamu ES finansējumu un cilvēkresursus šīs infrastruktūras efektīvai 
nodrošināšanai un īstenošanai; norāda, ka šajos tiesību aktos būtu jāņem vērā salu, 
attālāko un perifēro reģionu un kalnaino un mazapdzīvoto teritoriju īpašās vajadzības;

10. aicina dalībvalstis un Komisiju atveseļošanas un noturības plānos un dažādajos ES 
finansēšanas instrumentos par prioritāti noteikt iniciatīvas, kas saistītas ar aprites 
ekonomiku un atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta nozarē, jo īpaši raiti 
nodrošinot un lietojot piemērotu infrastruktūru;

11. aicina izveidot saskaņotu Eiropas kombinēto pārvadājumu termināļu un intermodālo 
loģistikas centru tīklu, lai vēl vairāk veicinātu aprites ekonomiku;

12. norāda, ka ir jāpalielina izmantojuma un slodzes koeficienti; uzsver, ka 
transportlīdzekļu koplietošanas pakalpojumi var dot labumu aprites ekonomikai un 
samazināt transporta ietekmi uz vidi; uzsver, ka transportlīdzekļu varētu būt mazāk, bet 
intensīvāk izmantoti, tādējādi ietaupot resursus ražošanā, ja vien tie ir iekļauti plašākā 
aprites un multimodālajā transporta stratēģijā; tādēļ aicina veicināt viedas transporta 
sistēmas, kas palīdz veicināt intermodalitāti, tostarp attiecībā uz piegādes ķēdes pēdējo 
posmu (“pēdējo jūdzi”), un nodrošināt lietotājiem integrētu informāciju iepirkumu un 
sagādes lēmumu pieņemšanai, īpašu uzmanību pievēršot datiem par ražojumu un 
pakalpojumu izcelsmi un pamatdarbības izmaksām, kā arī to saistību ar SEG emisijām, 
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kas norādītas katram pieejamajam risinājumam;

13. uzskata, ka transportlīdzekļu koplietošana var novest pie tā, ka tiks izmantoti mazāki 
elektrotransportlīdzekļi, kas var nobraukt mazāku attālumu un kam ir mazāks enerģijas 
patēriņš, un tas ļaus ražot vieglākus akumulatorus ar mazākām SEG emisijām; aicina 
Komisiju un dalībvalstis veicināt visilgtspējīgākos transportlīdzekļu koplietošanas 
pakalpojumus un iniciatīvas, izmantojot ilgtermiņa stratēģiju, piemēram, samazinot 
transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli; uzsver iespējamos ieguvumus no 
transportlīdzekļu koplietošanas, vienlaikus neaizmirstot lietotāju pašreizējās vajadzības; 
prasa izveidot tiešsaistes platformas pārvadājumu pieprasījumu digitalizācijai un 
apkopošanai; uzsver, ka ES terminoloģijā ir jānošķir nekomerciāla transportlīdzekļu 
koplietošana un komerciāli transporta pakalpojumi, lai tādā veidā samazinātu 
transportlīdzekļu koplietošanas šķēršļus;

14. norāda, ka transportlīdzekļu koplietošanas pakalpojumi samazina sastrēgumus un palīdz 
risināt transporta blīvuma problēmas pilsētās; mudina pilsētas uzņemties iniciatīvu un 
pārdomāt savas transporta sistēmas un plūsmas; prasa vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām ņemt vērā pilsoniskās sabiedrības un galveno ieinteresēto personu 
(piemēram, pārvadātāju, izplatītāju, darbinieku, pētniecības un izmeklēšanas centru, 
universitāšu) līdzdalību šā mērķa sasniegšanā; uzsver nepieciešamību pēc inovācijām un 
jaunu tehnoloģiju izstrādes transporta nozarē; uzsver, ka ir svarīgi, lai inovācijas radītās 
zināšanas, vērtība un darbvietas paliktu Savienībā; mudina veikt turpmākus pētījumus 
par transportlīdzekļu izmantošanu, pamatojoties uz dalībvalstu ceļojumu apsekojumu un 
periodisko tehnisko apskašu datiem, jo pamatoti pierādījumi par ikgadējo nobraukumu, 
braucienu mērķi un nobraukumu ekspluatācijas laikā pašlaik ir ierobežoti un tas traucē 
pilnībā sasniegt efektivitāti un izmantot oglekļa emisiju ietaupījuma potenciālu;

15. uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta aprites iniciatīvas, inovatīvas tehnoloģijas 
un aprites darījumdarbības modeļi, kas nodrošina ilgtspējīgus pakalpojumus, kurus 
parasti vietējā līmenī īsteno mikrouzņēmumi, mazie un vidējie mobilitātes uzņēmumi 
vai kooperatīvi un kuriem ir liels inovācijas un resursus taupošu ilgtspējīgu 
pakalpojumu potenciāls; aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt atbilstību aprites 
ekonomikas prasībām sabiedriskā transporta un sabiedriskā transporta koncesiju 
regulējumā un piegādē un transportlīdzekļu parkos, kā arī transporta infrastruktūras 
publiskā iepirkuma procedūrās; uzsver, cik nozīmīgs ir aprites iepirkums kā tāds un kā 
potenciāls paraugs valsts, reģionālā un vietējā līmenī; uzsver šīs politikas iespējamo 
ietekmi uz lietotāju informētību un mobilitātes izvēlēm;

16. norāda, ka ietekmi uz vidi, ko rada transportlīdzekļu izejvielu ieguve un pārstrāde, var 
samazināt ar īsām piegādes ķēdēm un materiālefektivitāti, kā arī ar uzlabotu ekodizainu, 
palielinot transportlīdzekļu darbmūžu, remontējamību, sagatavošanu atkalizmantošanai, 
pāreju uz mazāk kritiski svarīgiem materiāliem, pakāpenisku atteikšanos no kaitīgu 
vielu izmantošanas transportlīdzekļu aprīkojumā un uzlabotu reciklēšanu; uzsver, ka 
projektēšanas fāze ir noteicoša tam, lai pēc tam būtu iespējama atkalizmantošana un 
reciklēšana; aicina Komisiju un dalībvalstis stingri uzraudzīt visu transportlīdzekļu 
aprites ciklu un ierobežot nolietotu un lietotu transportlīdzekļu eksportu uz trešām 
valstīm, lai novērstu kritiski svarīgu izejmateriālu aizplūšanu no Eiropas ekonomikas; 
vērš uzmanību uz atzinības vērtiem projektiem ievest no trešām valstīm metāllūžņus 
atpakaļ ES reciklēšanas nolūkā;
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17. aicina Komisiju, pārskatot Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 
izvērtēt iespēju iekļaut piemērotus pasākumus, kas uzlabotu atkritumu savākšanas 
sistēmas un izveidotu sistēmu, kura garantētu aprites ekonomikas ražojumu kvalitāti un 
uzticamību, un nodrošināt, ka visā vērtības ķēdē, izmantojot tehnoloģiskus līdzekļus, ir 
pieejama informācija par izmantotajiem materiāliem un potenciāli problemātiskiem 
izmantotiem savienojumiem;

18. mudina Komisiju ieviest ražotāja atbildību, ražojumu pases, garākus garantiju periodus 
un tiesības uz transportlīdzekļu, jo īpaši ar jaunajām tehnoloģijām aprīkotu 
transportlīdzekļu, remontu; uzsver, ka ievērojama daļa (15-50 %) no automobiļa SEG 
emisijām tiek radītas tā ražošanas laikā; mudina izpētīt iespējamos ieguvumus, ko 
remonta procesiem varētu sniegt efektīva skenēšanas un 3D drukāšanas kombinācija; 
aicina Komisiju izpētīt, kā digitālo tehnoloģiju un lietotņu attīstība ietekmē 
transportlīdzekļu darbmūžu un kā par pieņemamu cenu atjaunināt digitālās iekārtas un 
novecojušu programmatūru;

19. atzinīgi vērtē Komisijas aprites ekonomikas rīcības plānā pausto apņemšanos ātri 
virzīties uz elektrotransportlīdzekļu akumulatoru ilgtspēju un aprites potenciālu un 
2020. gadā ierosināt akumulatoru tiesisko regulējumu, nodrošinot materiālu plūsmas 
cirkulāru pārvaldību un maksimālu atkalizmantošanu; aicina Komisiju pakāpeniski 
atteikties no neuzlādējamiem baterijām, ko izmanto transportlīdzekļu sistēmās, ja ir 
pieejamas alternatīvas, un noteikt arvien lielāku reciklētā materiāla daļu baterijās un 
akumulatoros, kā arī garākus aprites ciklus, kas var radīt līdz 50 % ražošanas SEG 
emisiju ietaupījumu; uzsver, ka akumulatoru konstrukcijas standartizācija var būt 
būtiska, lai nākotnē nodrošinātu akumulatoru atkalizmantošanu un reciklēšanu, tostarp 
uz tirgu balstītās sistēmās; uzsver potenciālu, ko sniedz akumulatoru kaskādveida 
atkalizmantošana alternatīvos lietojumos, piemēram, enerģijas uzglabāšanā un piegādē; 
uzsver, ka ir jāveic vairāk pētījumu par šiem lietojumiem: aicina Komisiju ņemt vērā 
akumulatoru ražošanas radīto oglekļa pēdu; uzsver, ka galvenais faktors, kas ietekmē ar 
akumulatoru darbināmu elektrotransportlīdzekļu (BEV) un uzlādējamu hibrīdelektrisku 
transportlīdzekļu (PHEV) enerģijas patēriņu, ir tas, cik lielā mērā reģeneratīvo 
bremzēšanu var izmantot enerģijas atgūšanai, tādēļ šī ir vēl viena svarīga pētniecības 
joma; aicina Komisiju paātrināt Eiropas uzlādes standartu izstrādi;

20. uzsver BEV uzlādes modeļu nozīmi nozaru integrācijā un siltumnīcefekta gāzu rādītājos, 
jo uzlāde laikā, kad atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas piedāvājums pārsniedz 
pieprasījumu, var palīdzēt stabilizēt tīklu, tādējādi samazinot tīkla energoresursu 
struktūras radītās SEG emisijas kopumā, kamēr, no otras puses, uzlāde vakaros, kad citi 
enerģijas izmantošanas veidi sasniedz maksimumu, var palielināt maksimālo 
elektroenerģijas pieprasījumu; aicina Komisiju veicināt viedas uzlādes tehnoloģijas, 
kurās būtu jāiekļauj ES standarti, kas nodrošina spēju kontrolēt uzlādes laiku, tādējādi 
veicinot tīkla stabilitāti, zemas enerģijas izmaksas un atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu; atzīmē lietotāju iespējas kļūt par enerģiju ražojošiem patērētājiem, ievadot 
sava transportlīdzekļa akumulatora saražoto enerģiju tīklā apmaiņā pret finansiālu 
atlīdzību vai transportlīdzekļu uzlādēšanai izmantojot pašu ražotu elektroenerģiju no 
saules baterijām;

21. aicina Komisiju ierobežot atkritumu eksportu uz trešām valstīm un pārskatīt Regulu 
(EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem, kā minēts jaunajā aprites ekonomikas 
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rīcības plānā; norāda, ka atkritumu eksports rada negatīvu ietekmi uz vidi un veselību 
galamērķa valstīs, izraisa vērtīgu materiālu, jo īpaši izejvielu un savienojumu, zudumu, 
negatīvi ietekmē darbvietu radīšanu ES un palielina ražojumu aprites cikla emisijas šīs 
papildu transportēšanas dēļ; prasa pārvietot reciklēšanas vietas, lai pilnībā kontrolētu 
aprites ekonomikas ciklus, vienlaikus liekot uzsvaru uz reciklēšanu un 
atkalizmantošanu; tādēļ aicina attīstīt spējas apkarot nelikumīgu eksportu un krāpšanu, 
jo īpaši deklarējot atkritumu eksportu kā lietotu transportlīdzekļu eksportu; aicina 
Komisiju nodrošināt Ostas atkritumu uzņemšanas iekārtu direktīvas īstenošanu;

22. mudina Komisiju noteikt par obligātu atkalizmantojamu iepakojumu un konteinerus 
pārvadāšanai, lai gan šo risinājumu nevajadzētu izmantot pārtikai, ja tas ir pretrunā 
pārtikas nekaitīguma noteikumiem; prasa Komisijai veikt ietekmes novērtējumu par 
standarta rūpnieciskā iepakojuma depozīta sistēmu saskaņošanu; mudina dalībvalstis 
atkalizmantošanas un reciklēšanas nolūkā par obligātu noteikt prasību pieņemt atpakaļ 
arī standarta rūpniecisko iepakojumu; prasa, lai šie pasākumi stātos spēkā saprātīgā 
termiņā;

23. aicina Komisiju tās mērķos attiecībā uz aprites ekonomiku iekļaut tūrisma nozari, lai 
panāktu progresu inovācijas veicināšanā šajā nozarē, kā arī ilgtspēju un noturību; 
atgādina Komisijas 2010. gada paziņojumu “Jaunas Eiropas tūrisma politikas 
pamatnostādnes”, kurā bija paredzēts ilgtspējīgs tūrisms un tūrisma uzņēmumi tika 
aicināti samazināt dzeramā ūdens patēriņu, SEG emisijas un vidisko pēdu, izmantot tīru 
enerģiju un kopumā atbildīgi lietot dabas resursus; mudina Komisiju palīdzēt 
dalībvalstīm to nacionālajās tūrisma stratēģijās un atsevišķos projektos īstenot Eiropas 
vides tiesību aktus un jaunā aprites ekonomikas rīcības plāna mērķus; uzsver, ka tūrisma 
uzņēmumi būtu jāmudina, jāmotivē un jāstimulē piedalīties ES ekomarķējuma un ES 
vides vadības un audita sistēmā (EMAS); uzsver, cik svarīgi ir turpināt stimulēt un 
mudināt piemērot ekodizaina principus, radot jaunus tūrisma pakalpojumus gan no to 
nodrošināšanā izmantoto preču viedokļa, gan no piegādes procesu un ietekmes uz vidi 
viedokļa;

24. uzsver, ka ir svarīgi izveidot visaptverošu aprites infrastruktūru, kas mudina tūrisma 
uzņēmumus, piemēram, viesnīcas, ražot un iepirkt atjaunojamo enerģiju; aicina 
Komisiju izstrādāt stratēģiju, kā veicināt reciklēta ūdens izmantošanu; uzsver stabilas 
infrastruktūras nozīmi, jo īpaši attiecībā uz MVU, kuriem nav finansiālu un 
organizatorisku resursu, kas tiem ļautu pašiem izveidot šādu infrastruktūru; atbalsta 
tādas iniciatīvas kā Eiropas velomaršrutu tīkls, ar kurām atbalsta tūrisma pieredzi, 
balstoties uz veselīgu aktivitāšu un saskares ar vidi veicināšanu; aicina Komisiju 
veicināt bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgu un maza mēroga tādu tūrisma tīklu 
izveidi, kuri būtu iekļaujoši, izdevīgi vietējām kopienām un saistīti ar teritoriālajiem 
tūrisma attīstības centriem, kas ļautu veidot saikni starp tūrisma profesionāļiem, 
vietējiem ražotājiem, publiskām iestādēm, vietējiem uzņēmumiem un amatniekiem;

25. atzīmē, ka vairāki pētījumi norāda uz nesamērīgi augstu pārtikas atkritumu līmeni 
viesmīlības nozarē un ka tūrisma nozarei ir jāuzņemas atbilstoša loma sabiedriskajā 
politikā pret pārtikas izšķērdēšanu; mudina iesaistīt tūrisma profesionāļus, lai uzlabotu 
datu vākšanu par šo jautājumu un palielinātu informētību, kā arī izplatītu un īstenotu 
pasākumus šādu atkritumu nepieļaušanai; uzsver šīs nozares potenciālu būt priekšgalā, 
veidojot solidaritātes tīklus, kas pārtikas izšķērdēšanas risku pārvērš iespējā solidaritātes 
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un aprites ekonomikas veicināšanai; atbalsta pavāru apmācības programmas, kas 
samazinātu pārtikas izšķērdēšanu; aicina biežāk izmantot pārtikas atkritumus kā 
dzīvnieku barību vai izejvielu biogāzes ražošanai; uzskata, ka viesmīlības pārtikas 
nozares MVU piemīt liels inovācijas un jaunu aprites risinājumu attīstības potenciāls; 
aicina Komisiju strādāt ar dalībvalstīm, lai likvidētu institucionālos šķēršļus, kas kavē 
aprites principu piemērošanu pārtikas jomai, piemēram, atceltu noteikumus, ar kuriem 
aizliedz pārtikas pārpalikuma izdali no tūrisma nozares;

26. uzsver, cik svarīgi ir definēt un izstrādāt inovatīvus apmācības un prasmju pilnveides 
projektus aprites ekonomikas jomā visu nozaru darba ņēmējiem, tostarp transporta 
nozarē, ņemot vērā nozares vajadzības un vajadzīgās prasmes; uzsver koordinācijas 
starp Komisiju, dalībvalstīm un reģionālajām un vietējām pašvaldībām nozīmi tajā, lai 
turpinātu censties sasniegt jaunā aprites ekonomikas rīcības plāna mērķus un turpinātu 
ieguldīt izglītošanas un izpratnes veidošanas kampaņās par aprites ekonomikas 
pasākumu transporta nozarē sniegtajiem ieguvumiem un priekšrocībām; aicina 
apmainīties ar paraugpraksi un projektiem visos līmeņos.
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