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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad transporto ir turizmo sektoriai yra svarbios Europos ekonomikos 
sudedamosios dalys ir labai priklauso nuo energetikos; pažymi, kad integruota 
energetikos sistema, kuria remiami ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
mažinimo iki 2030 m. tikslai ir tikslas kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip 2050 m., pasiekti 
poveikio klimatui neutralumą, ir perėjimas prie kitų transporto rūšių, grindžiamas 
principu „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“, yra būtinos tvarios šių 
sektorių pertvarkos sąlygos;

2. pakartoja, kad transporto ir turizmo sektorių pertvarka siekiant neutralaus poveikio 
klimatui turi vykti kartu su struktūriniu dialogu, kuriame dalyvautų vietos valdžios 
institucijos, o visiems piliečiams ir pramonės sektoriams turi būti užtikrinta įtrauki 
prieiga prie įperkamos energijos; mano, kad vykdant šią pertvarką turi būti laikomasi 
technologinio neutralumo principo, ji turi atitikti ES aplinkos ir poveikio klimatui 
neutralumo tikslus, pagrindinius teisingos pertvarkos principus ir nekelti pavojaus 
atokių ir salų regionų, taip pat atokiausių regionų junglumo užtikrinimui, kartu 
atsižvelgiant į skirtingą valstybių narių pradinę padėtį ir užtikrinant, kad niekas nebūtų 
paliktas nuošalyje;

3. pabrėžia, kad šioje strategijoje, ypač atsižvelgiant į padėtį po koronaviruso pandemijos, 
turėtų būti nustatyta vizija, kuria būtų remiama neutralaus poveikio klimatui 
ekonomika, sykiu stiprinant energetinį saugumą ir konkurencingumą, kuriant darbo 
vietas ir skatinant MVĮ, saugant sveikatą, ir aplinką, tai pat remiant tvarų augimą ir 
inovacijas;

4. pabrėžia, kad transporto priklausomybę nuo iškastinio kuro galima sumažinti tik dideliu 
mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį elektromobilumą; pabrėžia elektros energijos 
konversijos į kitą energiją sprendimų kaip svarbiausio energetikos sistemos integravimo 
veiksnio svarbą; ragina Komisiją ir valstybes nares patvirtinti palankią politikos 
sistemą, skirtą teisingam, nebrangiam ir proporcingam perėjimui prie visų transporto 
rūšių, jei tai įmanoma, elektrifikavimo tiek keleivinio, tiek krovininio transporto srityje, 
įskaitant geležinkelių ir viešojo transporto priemonių parkus ir tinklus bei miestų viešąjį 
transportą, kartu visapusiškai plečiant įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūros 
tinklą;

5. pabrėžia, kad alternatyvieji degalai, kuriais, laikantis ES priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo tikslų, iš esmės mažinamas poveikis klimatui ir aplinkai, yra vienas iš 
būdų, kaip mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro tokiuose sektoriuose, kaip 
aviacija, jūrų transportas, vidaus vandenų transportas ir dalis sunkiųjų kelių transporto 
sektoriaus; ragina Komisiją skatinti tokio kuro naudojimą ES teisės aktais ir didinant 
pastangas tyrimų ir plėtros srityse, laipsniškai naikinant tiesiogines ir netiesiogines 
subsidijas iškastiniam kurui, taikant principą „teršėjas moka“, taip pat nustatant 
aviacijos ir laivų išmetamų teršalų kiekio mažinimo standartus atsižvelgiant į technines 
galimybes ir tarptautinį šių sektorių konkurencingumą; ragina Komisiją persvarstant 
Energijos mokesčių direktyvą suderinti energetikos produktų ir elektros energijos 



PE660.213v02-00 4/6 AD\1225334LT.docx

LT

apmokestinimą su ES aplinkos ir klimato politika;

6. pažymi, kad turizmo sektorius yra labai daug energijos suvartojantis sektorius, 
pasižymintis sezoniniais paklausos pokyčiais, kurie turi didelį poveikį energijos tiekimo 
saugumui ir energijos kainai; ragina Komisiją pasiūlyti veiksmų planą dėl turizmo 
sektoriaus dalyvavimo energetikos sistemos integravimo procese, tinkamai atsižvelgiant 
į būtinybę apsaugoti sektoriuje sukuriamas darbo vietas, skatinant geležinkelių turizmą, 
nustatant nevariklinio mobilumo ir elektromobilumo, laivų įkrovimo elektros energija 
paslaugų uostuose reikalavimus, kuriant žiedinės energetikos bendruomenes tvaraus 
turizmo srityje, taip pat taikant kitas priemones;

7. pabrėžia, kad transporto sektorius gali reikšmingai prisidėti skatinant atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos naudojimą, suteikdamas su paklausa susijusį lankstumą ir didelius 
energijos kaupimo pajėgumus; ragina Komisiją ir valstybes nares paspartinti transporto 
ir energetikos sektorių integravimą, sudarant galimybes taikyti tinkamas paskatas, be 
kita ko, aktyvioms vartotojų ir energetikos bendruomenėms;

8. ragina Komisiją atitinkamais teisės aktais ir Alternatyviųjų degalų infrastruktūros 
direktyva skatinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą transporto sektoriuje 
lygiagrečiai toliau plėtojant įkrovimo infrastruktūros tinklą, alternatyviųjų degalų 
infrastruktūrą ir vandenilio papildymo infrastruktūrą, įskaitant infrastruktūrą transporto 
mazguose, pavyzdžiui, uostuose ir oro uostuose; taip pat pabrėžia vamzdynų svarbą 
energetikos sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityje;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurie ES salų regionai dėl savo dydžio, geografinės 
padėties ir patrauklumo turistams turi galimybes pasiekti 100 proc. elektromobilumą; 
mano, kad šios salos turi būti prioritetine tvarka sujungtos su žemyno elektros energijos 
tinklu, kad jose būtų galima veiksmingai ir švariai plėtoti elektromobilumą; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares skubiai nutiesti būtinas elektros energijos tinklų jungtis su 
ES salomis ir tarp jų, kad būtų užtikrinta šių teritorijų integracija į transeuropinius 
energetikos tinklus ir parengti projektai, kaip būtų galima padaryti tas salas arba salų 
grupes savarankiškas atsinaujinančiųjų išteklių energijos požiūriu, kaip buvo 
pademonstruota vykdant Tilos projektą pagal programą „Horizontas 2020“; be to, 
pabrėžia, kad priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo procese reikia ypač daug 
dėmesio skirti atokiausiems regionams, įskaitant teigiamos diskriminacijos mechanizmo 
taikymą, kadangi tie regionai labai priklausomi nuo oro ir vandens transporto;

10. palankiai vertina Komisijos siekį vertinant valstybių narių nacionalinius energetikos ir 
klimato srities veiksmų planus išanalizuoti pažangą siekiant 15 proc. elektros energijos 
jungiamųjų linijų pralaidumo planinio rodiklio iki 2030 m. ir apsvarstyti atitinkamus 
veiksmus; taip pat ragina Komisiją užtikrinti, kad persvarstytuose TEN-E ir TEN-T 
reglamentuose būtų visapusiškai remiama labiau integruota energetikos sistema, be kita 
ko, stiprinant energetikos ir transporto infrastruktūros sinergiją ir įtraukiant energetikos 
tinklų jungtis į bendro intereso projektus;

11. pabrėžia, kad Energetikos sistemos integracijos strategijai įgyvendinti reikės nemažų 
finansinių išteklių pagal Tvarios Europos investicijų planą; ragina Komisiją rengiant 
veiksmų planus išsamiai išanalizuoti visas numatomas išlaidas, naudą ir riziką.
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