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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. Pakartoja, kad transporto ir turizmo sektoriai yra esminiai Europos ekonomikos 
sudedamosios dalys ir labai priklauso nuo energetikos; pabrėžia, kad integruota 
energetikos sistema, padedanti iki 2030 m. 60 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą ir iki 2050 m. visiškai sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, o 
taip pat perėjimas prie kitų transporto rūšių, grindžiamas principu „svarbiausia – 
efektyvumas“, yra esminės tvarios šių sektorių transformacijos sąlygos;

2. pabrėžia, kad mažinant transporto ir turizmo sektorių priklausomybę nuo iškastinio kuro 
turi būti užtikrinta įtrauki prieiga prie įperkamos atsinaujinančiosios energijos, 
laikomasi pagrindinių teisingo perėjimo principų ir nekenkiama atokių ir salų vietovių 
junglumui;

3. pabrėžia, kad transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro sumažinimo galima 
pasiekti tik dideliu mastu diegiant tiesioginį ir netiesioginį elektromobilumą iš 
atsinaujinančiųjų išteklių; ragina Komisiją ir valstybes nares patvirtinti palankią 
politikos sistemą, skirtą greitam perėjimui prie visų transporto rūšių elektrifikavimo 
(tiek keleivinio, tiek krovininio transporto srityje), įskaitant geležinkelių ir viešojo 
transporto priemonių parkus ir tinklus, kartu visapusiškai plečiant įkrovimo 
infrastruktūros tinklą;

4. pabrėžia, kad alternatyvūs degalai iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių yra sprendimas 
siekiant pereiti prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tokiuose sektoriuose 
kaip aviacijos ir jūrų sektoriai; ragina Komisiją skatinti tokio kuro naudojimą ES teisės 
aktuose, laipsniškai panaikinant subsidijas iškastiniam kurui, taikant principą „teršėjas 
moka“ ir nustatant aviacijos ir laivų išmetamų teršalų kiekio mažinimo standartus;

5. ragina Komisiją pasiūlyti veiksmų planą dėl turizmo sektoriaus dalyvavimo energetikos 
sistemos integravimo procese, įskaitant žiedinės energetikos bendruomenių kūrimą 
turizmo srityje.


