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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 sektorius turi didelį potencialą gerinti išteklių naudojimo efektyvumą 
ir vis didesnė gabenamų prekių dalis yra pakuojama į vienkartinio naudojimo 
medžiagas;

1. pabrėžia, kad prekių transportavimo ir pakavimo anglies ir išteklių pėdsaką būtų galima 
sumažinti taikant žiedinės ekonomikos metodą;

2. ragina Sąjungą padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį transporto sektoriuje;

3. primygtinai ragina Komisiją internalizuoti transporto išorės sąnaudas ir sukurti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų sertifikavimo sistemas;

4. primygtinai reikalauja, kad Sąjunga priimtų privalomus teisės aktus dėl tvarių 
alternatyvių transporto degalų ir įkrovimo infrastruktūros;

5. pažymi, kad dalijimosi transporto priemonėmis paslaugos taupo gamybos išteklius;

6. pažymi, kad transporto priemonėms skirtų žaliavų gavybos ir perdirbimo poveikis 
aplinkai gali būti sumažintas efektyviau naudojant medžiagas ir gerinant jų perdirbimą;

7. primygtinai ragina Komisiją nustatyti ilgesnius garantinius laikotarpius ir teisę į 
transporto priemonių remontą;

8. ragina Komisiją palaipsniui atsisakyti neįkraunamųjų baterijų ir padidinti perdirbtųjų 
medžiagų dalį baterijose; pabrėžia baterijas naudojančių elektra varomų transporto 
priemonių įkrovimo būdų svarbą sektoriaus integracijai;

9. ragina Komisiją apriboti atliekų eksportą į trečiąsias šalis, nes tai padidina per visą 
produktų gyvavimo ciklą išmetamų teršalų kiekį;

10. primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad transportuojant būtų privaloma naudoti 
daugkartines pakuotes ir gabenimo konteinerius; ragina visoje ES sukurti standartinių 
pramoninių pakuočių grąžinimo sistemą;

11. ragina Komisiją įtraukti turizmo sektorių į savo žiedinės ekonomikos siekius; pabrėžia, 
kad turizmo įmonės turėtų būti skatinamos dalyvauti ES ekologiniame ženkle ir ES 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS).


