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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl darnaus ir išmanaus judumo strategijos
(0000/0000(INI))

Europos Parlamentas,

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

– atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 20 d. Komisijos komunikatą „Europos mažataršio 
judumo strategija“ (COM(2016)0501),

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 28 d. Komisijos baltąją knygą „Bendros Europos 
transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu 
grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ (COM(2011)0144),

– atsižvelgdamas į numatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo 
panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES1 (TEN-T reglamentas) peržiūrą,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl Direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų 
degalų infrastruktūros taikymo (COM(2021)0103),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Teisės 
reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Moterų teisių 
ir lyčių lygybės komiteto nuomones,

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

A. kadangi Žaliajame kurse nurodyta, kad transporto sektorius iki 2050 m. turi bent 90 
proc. sumažinti savo išmetamą teršalų kiekį;

B. kadangi Baltojoje knygoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas“ jau 
2011 m. buvo nurodyti pagrindiniai judumo Sąjungoje trūkumai, kurių dauguma šiuo 
metu vis dar egzistuoja;

C. kadangi transportas yra vienintelis pagrindinis Sąjungos ekonomikos sektorius, kuriame 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nuo 1990 m. padidėjo, ir net taikant 
šiuo metu planuojamas priemones 2030 m. išmetamųjų teršalų kiekis išliks didesnis nei 
buvo 1990 m.; kadangi krovinių vežimas vidaus vandenų keliais nuo dabar iki 2050 m. 
galėtų padidėti daugiau kaip 50 proc.;

D. kadangi transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas sumažins Sąjungos 

1 OL L 348, 2013 12 20, p. 1.
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priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir sustiprins Europos energetinį saugumą;

E. kadangi prekių pervežime kelių transportas vis dar dominuoja ir sudaro daugiau kaip 73 
proc. viso sausumos transporto, tuo tarpu geležinkeliais pervežama tik apie 17 proc., o 
vidaus vandenų keliais – šiek tiek daugiau nei 5 proc. krovinių kiekio;

F. kadangi kai kurie automobilių gamintojai paskelbė laipsniško lengvųjų transporto 
priemonių vidaus degimo variklių atsisakymo datą; kadangi pramonės atstovai nurodė, 
kad iki 2030 m. Europos keliuose bus 200 000 netaršių sunkiųjų transporto priemonių; 

G. kadangi tik 22 proc. visų transporto sektoriaus darbuotojų sudaro moterys;

H. kadangi Komisijos ataskaitoje dėl Direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyvios 
infrastruktūros diegimo nustatyta trūkumų, kurie galėtų pakenkti bendram netaršių 
transporto priemonių naudojimui;

Tvarus judumas

1. pritaria Komisijos tvaraus ir pažangaus judumo strategijai ir remia jos siekį sukurti 
neutralaus poveikio klimatui, suskaitmenintą, konkurencingą ir veiksmingą transporto 
sektorių;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares, pasitelkiant „Next Generation EU“ ekonomikos 
gaivinimo priemonių rinkinį, remti tvaraus ir pažangaus judumo pertvarką;

1 pavyzdinė iniciatyva. Netaršių transporto priemonių, atsinaujinančiųjų išteklių degalų 
ir susijusios infrastruktūros naudojimo skatinimas

3. Pritaria Komisijos pastangoms paspartinti netaršių transporto priemonių ir netaršių 
degalų naudojimą; ragina Komisiją siekti, kad iki 2030 m. būtų daugiau netaršių 
lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių bei pasiūlyti griežtesnius CO2standartus ir oro 
taršos standartus;

4. ragina Komisiją pasiūlyti privalomus tikslus dėl viešųjų įkrovimo punktų ir vandenilio 
papildymo stočių; mano, kad 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo2 turėtų būti 
performuota į reglamentą;

5. pabrėžia, kad nulinės taršos kuras, pvz., švarus vandenilis ir sintetinis kuras, turėtų būti 
naudojamas pagal principą „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“, 
dažniausiai tose transporto rūšyse, kurių tiesioginis elektrifikavimas neįmanomas arba 
dar neparengtas rinkai;

6. ragina Komisiją toliau remti pramonės aljansus, pvz., Europos baterijų aljansą ir 
Europos švaraus vandenilio aljansą; pabrėžia, kad su transportu susijusios valstybės 
pagalbos taisyklės turėtų būti persvarstytos, kad būtų galima teikti didesnę viešąją 
paramą švarių ir išmaniųjų judumo technologijų ir su jomis susijusių pramonės šakų 
plėtrai ir diegimui; ragina Komisiją ir valstybes nares remti strategines vertės grandines; 

2OL L 307, 2014 10 28, p. 1.
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2 pavyzdinė iniciatyva. Netaršių oro uostų ir uostų kūrimas

7. Palankiai vertina paskelbtus pasiūlymus dėl tvarių aviacijos ir jūrų transporto degalų; 
pabrėžia, kad bet koks biokuro naudojimas turi atitikti ES tvarumo kriterijus, pagal 
kuriuos atsižvelgiama į per gyvavimo ciklą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį;

8. ragina Komisiją teikti paskatas ir remti alternatyvių varymo sistemų, naudojančių 
tiesioginę elektros energiją ar kuro elementus jūrų ir aviacijos sektoriuose, mokslinius 
tyrimus ir plėtrą;

3 pavyzdinė iniciatyva. Siekiant tvaresnio ir sveikesnio tarpmiestinio judumo ir judumo 
mieste

9. Palankiai vertinaKomisijos idėją pasiūlyti vartotojams anglies dioksido požiūriu 
neutralius sprendimus dėl planuojamų kolektyvinių kelionių iki 2030 m., tačiau 
pabrėžia, kad šie pasirinkimai turėtų būti prieinami kelionėms iki 1000 km;

10. pabrėžia, kad reikia baigti kurti trūkstamas tarpvalstybines jungtis, kad būtų pagerintas 
tarpmiestinis susisiekimas;

11. ragina valstybes nares dėti gerokai daugiau pastangų, siekiant padidinti pėsčiųjų ir 
dviračių eismo dalį miesto ir kaimo vietovėse;

12. ragina Komisiją pasiūlyti judumo sprendimus, apimančius pirmąją ir paskutinę mylias, 
taip integruojant tvaraus viešojo transporto ir privataus judumo sprendimus;

4 pavyzdinė iniciatyva. Ekologiškesnis krovininis transportas

13. Palankiai vertina Komisijos nuolatinę paramą krovinių vežimo perkėlimui į geležinkelių 
ir vidaus vandenų transportą; apgailestauja dėl to, kad, nepaisant šių pastangų, 
pastaraisiais metais padidėjo krovininio kelių transporto dalis;

5 pavyzdinė iniciatyva. Kaip nustatyti anglies dioksido kainas ir suteikti daugiau 
paskatų naudotojams

14. Pabrėžia, kad reikia užbaigti visų rūšių transporto išorės sąnaudų internalizavimą;

15. palankiai vertina jūrų sektoriaus įtraukimą į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (ATLPS) ir planuojamą nemokamai aviacijos sektoriui suteikiamų leidimų 
mažinimą;

16. atmeta tiesioginį kelių transporto išmetamų teršalų įtraukimą į ES ATLPS, įskaitant bet 
kokios lygiagrečios sistemos sukūrimą;

17. primygtinai reikalauja laipsniškai panaikinti tiesiogines ir netiesiogines subsidijas 
iškastiniam kurui iki 2022 m. Sąjungoje bei kiekvienoje valstybėje narėje ir mano, kad 
Energijos mokesčių direktyvos persvarstymas yra geriausia galimybė užtikrinti stabilią 
ir nuspėjamą anglies dioksido kainą;

18. pabrėžia, kad anglies dioksido apmokestinimas nėra vienintelis būdas spręsti kelių 
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transporto rūšių išmetamo CO2 kiekio problemą ir pabrėžia Klimato politikos 
reglamento svarbą;

Pažangus judumas

6 pavyzdinė iniciatyva. Sujungtojo ir automatizuoto daugiarūšio susisiekimo 
įgyvendinimas

19. Pritaria iniciatyvai įgyvendinti daugiarūšio transporto bilietų sistemą ir ragina Komisiją 
nuo pat pradžių į procesą įtraukti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus turinčius 
suinteresuotuosius subjektus;

20. palankiai vertina strategijos paramą nuolatinėms pastangoms toliau plėtoti Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistemą, Bendro Europos dangaus iniciatyvą, traukinių 
automatizavimą ir oro eismo valdymą;

21. pabrėžia, kad reikia papildomo finansavimo, o taip pat spartinti skaitmeninio susiejimo 
bei automatizavimo technologijų diegimą;

22. ragina Komisiją tvirtai įsipareigoti steigti bendrąsias įmones „Shift2Rail“ ir SESAR, 
taip pat plėtoti laivų eismo stebėsenos ir informacines sistemas;

23. pabrėžia, kad siekiant sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 
padidinti transporto saugą turėtų būti naudojamos visos skaitmeninimo priemonės; 
mano, jog labai svarbu užtikrinti, kad kiekvienas skaitmeninimo žingsnis prisidėtų prie 
mažesnės bendros transporto apimties;

7 pavyzdinė iniciatyva. Pažangesnio judumo inovacijos, duomenys ir dirbtinis intelektas

24. Pažymi, kad norint pereiti prie tvaraus ir pažangaus judumo reikia, kad visi susiję 
suinteresuotieji subjektai dalytųsi duomenimis ir tinkamai juo integruotų;

25. pabrėžia, kad visuose būsimuose teisės aktuose turi būti visapusiškai laikomasi 
Sąjungos duomenų apsaugos acquis;

26. palankiai vertina Komisijos norą ištirti naujų transporto rūšių, pvz., „Hyperloop“, naudą 
ir galimybes;

Atsparus judumas

8 pavyzdinė iniciatyva. Bendrosios rinkos stiprinimas

27. Mano, kad transportas yra gerai veikiančios vidaus rinkos pagrindas ir yra itin svarbus 
Europos socialinei ir ekonominei bei teritorinei sanglaudai;

9 pavyzdinė iniciatyva. Sąžiningas ir teisingas judumas visiems

28. Pabrėžia, kad perėjimas prie tvaraus ir pažangaus judumo gali sukurti naujų aukštos 
kokybės darbo vietų; mano, kad galimas neigiamas šio perėjimo pasekmes 
darbuotojams turėtų sušvelninti socialinis finansavimas ir speciali darbuotojų 
perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo strategija, taip užtikrinant teisingą perėjimą;
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29. ragina stiprinti socialinį dialogą, siekiant panaikinti bet kokios formos diskriminaciją ir 
nevienodą požiūrį transporto sektoriuje;

30. Ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti transporto sektoriaus darbo jėgos įvairinimą, 
visų pirma siekiant pritraukti moteris ir jaunus darbuotojus;

31. mano, kad Sąjungos pramonės strategija, visų pirma Europos baterijų ir vandenilio 
aljansas, padės kurti gerai apmokamas ir saugias darbo vietas visoje Sąjungoje; 

10 pavyzdinė iniciatyva. Transporto saugos ir saugumo didinimas

32. Remia Komisijos pastangas įsteigti Europos kelių eismo saugos agentūrą arba pavesti 
jau veikiančiai agentūrai remti tvarų, saugų ir pažangų kelių transportą;

33. ragina Komisiją kuo greičiau priimti suderintus Europos turizmo sektoriaus sveikatos ir 
saugos standartus ir siekti sukurti Europos turizmo sąjungą;

°

° °

34. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


