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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Siekiant perspektyvaus vežimo vidaus vandenų keliais Europoje
(2021/2015(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 25 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą 
„Direktyvos 2005/44/EB dėl suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos 
vidaus vandens keliuose vertinimas“ (SWD(2021)0050),

– atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 24 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą „2013 m. 
judumo mieste dokumentų rinkinio vertinimas“ (SWD(2021)0047),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 9 d. Komisijos komunikatą „Darnaus ir išmanaus 
judumo strategija. Europos transporto kelias į ateitį“ (COM(2020)0789),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 9 d. Komisijos  tarnybų darbo dokumentą, pridėtą 
prie komunikato „Darnaus ir išmanaus judumo strategija. Europos transporto kelias į 
ateitį“ (SWD(2020)0331),

– atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 18 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Veiksmų 
programos, skirtos vidaus vandens kelių transportui skatinti (NAIADES II, apimančios 
2014–2017 m. laikotarpį), įgyvendinimo laikotarpio vidurio pažangos ataskaita“ 
(SWD(2018)0428),

– atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2017/2397 dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo1,

– atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2016/1629, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai2,

– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo3,

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/44/EB dėl suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos vidaus vandens 
keliuose4,

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 21 d. Tarybos išvadas dėl politikos aspektų, susijusių 
su pandemijos ir kitų didelių krizių atveju Europos krovininio transporto sektoriui 
taikytinu nenumatytų atvejų planu,

– atsižvelgdamas į savo 2021 m. balandžio XX d. rezoliuciją dėl techninių ir veiklos 

1 OL L 345, 2017 12 27, p. 53.
2 OL L 252, 2016 9 16, p. 118.
3 OL L 307, 2014 10 28, p. 1.
4 OL L 255, 2005 9 30, p. 152.

http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2397/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1629/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/94/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2005/44/oj
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priemonių siekiant veiksmingesnio ir švaresnio jūrų transporto5,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso6,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl NAIADES II – veiksmų 
programos, skirtos vidaus vandenų kelių transportui remti7,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl keleivinio vandens 
transporto potencialo išnaudojimo8,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A9-0000/2021),

A. kadangi Europos šalys turi daug įvairių vidaus vandenų laivų laivynų ir dėl to vidaus 
vandenų transportas yra labai patogus ir naudingas įvairių rūšių kroviniams ir dideliam 
jų kiekiui gabenti į įvairias paskirties vietas didelėmis arba mažomis upėmis;

B. kadangi uostai atlieka svarbų vaidmenį kaip daugiarūšio transporto jungčių punktai ir 
juose teikiamos galimybės naudotis kitomis transporto, galinčio laikinai perimti 
krovinius, rūšimis ir kadangi dėl to svarbu, kad jūrų ir vidaus vandenų uostai turėtų 
geras jungtis su toliau nuo pakrantės esančiomis vietovėmis;

C. kadangi upių kruiziniai laivai, keltai, vandens taksi ir maršrutinės vandens transporto 
priemonės turėtų tapti švaresne turizmo ir viešojo transporto pasirinkimo galimybe 
regionuose ir miestuose, turinčiuose prieigą prie laivybai tinkamų upių ir kanalų, kuri 
judumą mieste padarytų tvaresniu ir efektyvesniu;

Perėjimas nuo krovininio kelių transporto prie krovininio vandens kelių transporto

1. ragina Komisiją imtis iniciatyvos dėl žaliosios ir skaitmeninės lyderystės ir plėtoti 
esamomas programas, tokias kaip NAIADES, kuriomis visi vandens kelių transporto 
sektoriaus ir kitų transporto sektorių, visų pirma geležinkelio, suinteresuotieji subjektai 
būtų skatinami dirbti išvien siekiant tvarios ateities, kartu remiant viso sektoriaus 
konkurencingumą;

2. pabrėžia, kad labai svarbu daugiau investuoti į upių ir kanalų infrastruktūros 
atnaujinimą (pvz., šliuzų ir tiltų atnaujinimą ir sąveikių skaitmeninių technologijų 
diegimą tarpvalstybiniu mastu), kartu laikantis taikomų aplinkos apsaugos srities teisės 
aktų;

3. pažymi, kad nėra vieno visais atvejais tinkamo sprendimo, kaip spręsti žemo vandens 
lygio problemą, kylančią dėl klimato kaitos; tačiau apgailestauja, kad nebuvo tinkamai 
atsižvelgta į vidaus vandenų sektoriaus problemas, kylančias dėl žemo vandens lygio;

Vidaus vandenų transporto žalinimas

5 Priimti tekstai, XX.
6 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
7 OL C 449, 2020 12 23, p. 154.
8 OL C 224, 2018 6 27, p. 29.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.449.01.0154.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.224.01.0029.01.ENG
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4. pabrėžia, kad svarbu toliau skatinti ir remti iniciatyvas, kuriomis siekiama laivybai 
naudoti alternatyviuosius degalus ir varymo metodus, laikantis technologinio 
neutralumo principo; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į suskystintų gamtinių dujų (SGD), 
kaip pereinamojo laikotarpio sprendimo siekiant sumažinti vidaus vandenų transporto 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, teikiamą vertę; pažymi, kad esami 
techniškai brandžiuose laivuose ir paskirstymo infrastruktūroje, kurie šiuo metu 
grindžiami SGD, galėtų būti naudojamos biodujoms ir todėl jei bus labai svarbūs 
plečiant biologinių SGD kaip jūrinio kuro naudojimą;

5. pabrėžia, kad mažataršės ir nulinės taršos alternatyvos turėtų tapti finansiškai 
patrauklesnės už įprastus degalus naudojančias varymo sistemas ir kad ši tendencija 
turėtų būti paspartinta, pvz., taikant realistišką, palaipsniui didėjančią priemonių 
derinimo procentinę dalį, paremtą poveikio vertinimu;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad modulinė laivų statyba užtikrina lankstumą, nuspėjamumą ir 
išlaidų taupymą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad standartizuotos laivų sudedamosios 
dalys, projektavimas ir plėtra sukuria gerą pagrindą, kurį galima naudoti įvairiais būdais 
(įvairiose transporto rūšyse), ir, be to, palengvina modifikavimą įrengiant tvaresnes 
varymo sistemas, kai tik jos patenka į rinką; pabrėžia, kad modulinė laivų statyba ne tik 
teikia naudos aplinkos aspektu, bet ir gali padėti sutaupyti lėšų ir sumažinti riziką dėl 
prognozuojamo gamybos ir statybos proceso, todėl ji turėtų būti skatinama ir 
populiarinama;

Skaitmeninimas ir autonominė laivyba

7. pažymi, kad plataus masto skaitmeninimas ir duomenų rinkimas prisideda prie 
švaresnės aplinkos ir geresnės saugos laivuose ir lemia efektyvesnį maršrutų parinkimą 
ir geresnį bendravimą ir keitimąsi informacija tarp laivų, uostų ir infrastruktūros; 
pabrėžia, kad reikia toliau derinti upių informacijos paslaugas (UIP), kurios padėtų 
spręsti problemas, kylančias dėl skirtingo techninių standartų aiškinimo ir palyginamų 
duomenų trūkumo, ir pažymi, kad reikia pasirengti sąveikiam keitimuisi duomenimis su 
kitų rūšių transportu;

8. pabrėžia, kad svarbu susieti esamas skaitmenines transporto politikos sistemas ir 
užtikrinti, kad transporto duomenys būtų prieinami per vieną prieigos punktą, siekiant 
didesnio vandens krovininio transporto efektyvumo; atsižvelgdamas į tai, ragina 
Komisiją parengti ES veiksmų planą dėl keitimosi daugiarūšio transporto duomenimis, 
kad ne vėliau kaip iki 2035 m. būtų sukurta sinchronizuoto įvairiarūšio, susietojo ir 
automatizuoto transporto sistema;

9. Pabrėžia, kad didesnis automatizavimas priartina Europos sinchronizuoto įvairiarūšio 
transporto įgyvendinimą; todėl tvirtina, kad reikia parengti Europos pažangiųjų ir 
autonominių vidaus vandenų transporto sistemų veiksmų planą, pagal kurį būtų remiami 
moksliniai tyrimai, pažangiųjų laivų ir uostų plėtra ir sėkmingas įgyvendinimas, taip pat 
skaitmeninė sąveika;

Uostai: perėjimas nuo iškastinio kuro perkrovimo vietos prie švarios energijos centro

10. pabrėžia vidaus vandenų uostų, kaip logistikos sistemos strateginių daugiarūšio 
transporto mazgų, vaidmenį; todėl pabrėžia, kad vidaus vandenų uostai ir jūrų uostai 
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turėtų turėti efektyvias jungtis, daugiausia dėmesio skiriant susisiekimui su 
pagrindiniais ir, kai įmanoma, visa apimančiais TEN-T koridoriais;

11. pabrėžia, kad diegiant alternatyviųjų degalų infrastruktūrą turėtų būti atsižvelgiama į 
galimą paklausą ir rinkos ypatybes uostuose; todėl pabrėžia, kad Europos alternatyviųjų 
degalų, skirtų naudojimui daugiarūšiame transporte, diegimo strategija, atliekant TEN-T 
ir Direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo peržiūrą, 
turėtų būti grindžiama tinklo metodu, kuris padėtų sukurti efektyviai suplanuotą 
infrastruktūrą, grindžiamą potencialiomis rinkos paklausos ypatybėmis uostuose ir, jei 
reikia, palei vandens kelius;

Švietimas ir mokymas, moksliniai tyrimai ir inovacijos

12. pabrėžia, kad reikia modernizuoti švietimą ir mokymą vidaus vandenų laivybos srityje, 
daugiausia dėmesio skiriant žaliųjų ir skaitmeninių įgūdžių ugdymui, taip sukuriant 
patrauklias darbo vietas jaunimui; be to, ragina valstybes nares iki 2022 m. sausio 17 d. 
tinkamai įgyvendinti Direktyvą (ES) 2017/2397 dėl vidaus vandenų laivybos srities 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo;

13. atkreipia dėmesį į tolesnio įvairių mokslinių tyrimų ir inovacijų iniciatyvų 
bendradarbiavimo ir sąveikos dalijantis žiniomis, praktine patirtimi ir geriausios 
praktikos pavyzdžiais ir viešoje platformoje skelbiant vykdomų projektų apžvalgą 
svarbą;

Europos finansavimo planas

14. pabrėžia esamų ES finansavimo priemonių, pvz., Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės (EITP), programos „Europos horizontas“ ir struktūrinių bei sanglaudos 
fondų, svarbą mūsų Europos vidaus vandenų transporto sektoriaus žalinimui ir 
skaitmeninimui ir tai, kad jas reikia sutelkti finansuoti investicijoms į alternatyviuosius 
degalus ir tinkamus laivus bei infrastruktūrą;

15. pabrėžia, kad vidaus vandenų kelių sektorių daugiausia sudaro MVĮ, šeimos verslo 
įmonės ir mažesni uostai, todėl jiems sunku daryti brangias investicijas, kuriomis būtų 
laikomasi Žaliojo kurso tikslų; todėl mano, kad reikėtų gerokai sumažinti 
administracinę naštą ir išlaidas, susijusias su galimybėmis gauti finansavimą;

16. ragina Komisiją įsteigti specialų Europos vidaus vandenų kelių fondą, įskaitant vieno 
langelio sistemą, kuri būtų lengvai prieinama pagalbai ir paramai gauti ir kurioje būtų 
sukurta galimybė projektus sujungti į vieną paraišką, taip padidinant finansavimo 
galimybes; pabrėžia, kad šis fondas turėtų būti finansuojamas iš rezervinių fondų, 
sukurtų pagal Reglamentą (ES) Nr. 546/20149, kai įmanoma, juos papildant 
nacionaliniais fondais ir įnašais, ir turėtų būti numatyta derinimo su EITP ir 
struktūriniais bei sanglaudos fondais galimybė;

Keleivinis transportas ir judumas mieste

17. palankiai vertina neseniai Komisijos atliktą 2013 m. judumo mieste dokumentų rinkinio 

9 OL L 163, 2014 5 29, p. 15.

http://data.europa.eu/eli/reg/2014/546/oj
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vertinimą10; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad laukiami judumo mieste plano rezultatai, 
t. y. išmetamo CO2 ir oro teršalų kiekio mažinimas ir spūsčių ir eismo įvykių skaičiaus 
miestuose mažinimas, nebuvo nuosekliai įgyvendinti visoje ES; todėl ragina Komisiją 
skatinti valstybes nares ir miestus, kai įmanoma, į savo tvaraus judumo mieste 
planavimą kaip saugią ir veiksmingą transporto rūšį įtraukti viešąjį vandens transportą ir 
gerinti duomenų apie judumą mieste rinkimą; be to, pabrėžia, kad vandens transporto 
priemones reikia įtraukti į skaitmeninio judumo platformas, tokias kaip paslauginis 
judumas;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

10 2021 m. vasario 24 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentas „2013 m. judumo mieste dokumentų rinkinio 
vertinimas“ (SWD(2021)0047), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021SC0047

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021SC0047
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021SC0047

