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PAKEITIMAI 1-24

Nuomonės projektas (PE394.132v01-00)
Edite Estrela
dėl tvarios Europos transporto politikos, kurią vykdant atsižvelgiama į Europos energetikos ir 
aplinkos politiką
(2007/2147(INI))

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 1
2 dalis

2. remia vykdomą teisėkūros procesą, susijusį su aviacijos įtraukimu į Europos prekybos 
išmetamųjų teršalų leidimais sistemą ir priemonių, kuriomis siekiama mažinti jūrų 
sektoriaus poveikį klimatui, rengimu; mano, kad visam transportui taikomos kainos 
turi būti grindžiamos aplinkai daromu poveikiu, įskaitant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą, ir kad tų rūšių transportas, kuris yra didesnė našta 
aplinkai, turi mokėti daugiausiai;  

Or. en

Pakeitimą pateikė Duarte Freitas

Pakeitimas 2
2 dalis

2. remia vykdomą teisėkūros procesą, susijusį su aviacijos įtraukimu į Europos prekybos 
išmetamųjų teršalų leidimais sistemą, ir atitinkamų teisės aktų rengimą siekiant taip 
pat įtraukti jūrų sektorių; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad parengus prekybos teršalų 
leidimais sistemą, skirtą jūrų transportui, nei turėtų būti nubaudžiamas šios rūšies 
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transportas, kuris mažiausiai kenkia aplinkai (kartu ir vidaus vandenų keliai), nei
skatinamas kitų rūšių transportas, kuris yra didesnė našta aplinkai;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 3
2 a dalis (nauja)

2a. ragina Komisiją nuodugniai įvertinti, ar techniniu ir ekonominiu požiūriu 
perspektyvu naudoti alternatyvų kurą oro transportui ir jūrų bei vidaus vandenų 
transportui tuo prisidedant prie minėtojo transporto energijos naudojimo 
veiksmingumo gerinimo; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Duarte Freitas

Pakeitimas 4
2 a dalis (nauja)

2a. mano, jog transporto išlaidos turi atspindėti su infrastruktūra, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimu, eismo nelaimėmis ir triukšmu susijusias išlaidas, kad 
vartotojai būtų skatinami rinktis tvaresnes alternatyvas;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 5
3 dalis

3. pabrėžia, kad ES turėtų teikti finansinę paramą transeuropinių tinklų prioritetinių 
projektų įgyvendinimui, įskaitant Europos geležinkelio transporto valdymo sistemą, ir 
numatyti atitinkamas valstybės pagalbos geležinkelio sektoriui gaires; pažymi, kad 
siekiant laikytis įsipareigojimų ir įgyvendinti Kioto protokole numatytus ES tikslus 
labai svarbu plėsti ir didinti finansinę ir kitokią pagalbą, priemones ir politikos 
kryptis, skatinančias valstybėse narėse tęsti keleivių ir krovinių perkėlimą į šios 
rūšies transportą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Duarte Freitas

Pakeitimas 6
3 a dalis (nauja)

3a. siūlo sukurti sistemą, kuri skatintų ekologiškąsias geležinkelių transporto savybes 
taikant dinamiškesnę aplinkos apsaugos politiką, kuri, pvz., paskatins naudoti iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektros energiją; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Duarte Freitas

Pakeitimas 7
3 a dalis (nauja)

3a. pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti nacionalinius veiksmų planus, kuriuose vartotojai 
skatinami naudoti mažiau teršalų išmetančias transporto priemones, kaip siūloma jo 
2007 m. spalio 24 d. rezoliucijoje dėl Bendrijos strategijos dėl lengvųjų automobilių 
ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų kiekio 
mažinimo1; ragina Komisiją įtraukti šį pasiūlymą į būsimą tvarios Europos 
transporto politikos strategiją;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 8
4 dalis

4. pabrėžia, kad tik panaudojant priemonių visumą, pvz., transporto eismo mažinimą, 
geresnę logistiką ir fiskalines skatinamąsias priemones, skirtas aplinkai 
nekenkiančiam transportui (išbraukta), galima ateinančioms kartoms užtikrinti tvarią 
transporto sistemą;

 

Or. en

  
1 P6_TA-PROV(2007)0469.
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Pakeitimą pateikė Jens Holm

Pakeitimas 9
4 dalis

4. pabrėžia, kad biokuro naudojimo palengvinimas gali būti laikomas tik papildoma 
priemone ir kad tik panaudojant priemonių visumą, pvz., vežimo perkėlimą į 
veiksmingesnes transporto priemones, transporto priemonių naudojamo kuro 
veiksmingumo padidinimą, transporto eismo mažinimą, geresnę logistiką ir fiskalines 
skatinamąsias priemones (išbraukta), galima ateinančioms kartoms užtikrinti tvarią 
transporto sistemą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 10
4 dalis

4. pabrėžia, kad tik panaudojant priemonių visumą, pvz., transporto eismo mažinimą, 
bendro motorizuotų transporto priemonių poreikio mažinimą, ir geresnę logistiką bei
fiskalines skatinamąsias priemones, skirtas aplinkai nekenkiančiam transportui ir 
kurui, galima ateinančioms kartoms užtikrinti tvarią transporto sistemą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 11
4 dalis

4. pabrėžia, kad tik panaudojant priemonių visumą, pvz., pažangių kelių ir oro eismo 
kontrolės sistemų įdiegimą, geresnę logistiką ir fiskalines skatinamąsias priemones, 
skirtas aplinkai nekenkiančiam transportui ir kurui, galima ateinančioms kartoms 
užtikrinti tvarią transporto sistemą;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 12
5 dalis

5. pažymi, kad saugios, aplinką tausojančios, mažiau energijos naudojančios ir 
prieinamos viešojo transporto sistemos skatinimas, taip pat laipsniškas esamų 
susisiekimo ryšių vystymas ir išplėtimas padės sumažinti neigiamą transporto poveikį
aplinkai;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 13
5 dalis

5. pažymi, kad saugios, aplinką tausojančios, veiksmingos ir prieinamos viešojo 
transporto sistemos skatinimas, taip pat vienas kito pavežimas automobiliu, dalijimasis 
automobiliais ir nemotorinis transportas yra svarbūs žingsniai neigiamo transporto 
poveikio aplinkai mažinimo link; ragina Komisiją ir valstybes nares reikalauti, kad 
visuose ES miestuose būtų taikomi miestų judumo planai, kuriuose būtų 
numatomos specialiosios priemonės, lengvinančios ir skatinančios dviračių 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 14
5 dalis

5. pažymi, kad saugių, aplinką tausojančių, veiksmingų ir prieinamų viešojo transporto 
ir krovinių gabenimo geležinkeliais bei vandeniu sistemų skatinimas, taip pat vienas 
kito pavežimas automobiliu ir dalijimasis automobiliais bei intensyvus nemotorinio 
transporto skatinimas tuo pat metu taikant bendro motorizuoto transporto poreikio 
mažinimo politiką yra svarbūs žingsniai neigiamo transporto poveikio aplinkai 
mažinimo link;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 15
5 a dalis (nauja)

5a. ragina valstybes nares skatinti informacines ir švietimo kampanijas, ypač skirtas 
jaunajai kartai, siekiant realių elgsenos modelių permainų kaip svarbiausios plataus 
užmojo ilgalaikės tvaraus transporto strategijos dalies; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 16
6 dalis

6. pabrėžia, kad reikia nustatyti ambicingas ir privalomas išmetamų CO2 dujų normas 
naujiems automobiliams ir krovininėms transporto priemonėms, kad jie 
veiksmingiau naudotų kurą ir būtų prieinami ten, kur jų naudojimas yra 
neišvengiamas, bei skatinti kruopščią ir tvarią alternatyvaus kuro iš biodujų gamybą, 
tačiau tuo pat metu žymiai sumažinti automobilių ir krovininių transporto 
priemonių naudojimą taikant minėtąsias priemones;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 17
6 dalis

6. pabrėžia, kad reikia nustatyti ambicingas ir privalomas išmetamų CO2 dujų normas 
automobiliams, kad jie veiksmingiau naudotų kurą (išbraukta), bei užtikrinti tvarią 
alternatyvaus kuro gamybą (išbraukta) iš biomasės taip pat atsižvelgiant į maisto 
gamybos ir miškų iškirtimo pasekmes; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jens Holm

Pakeitimas 18
6 dalis

6. pabrėžia, kad reikia nustatyti ambicingas ir privalomas išmetamų CO2 dujų normas 
automobiliams, kad jie veiksmingiau naudotų kurą ir būtų prieinami visiems 
naudotojams, bei skatinti kruopščią ir tvarią neiškastinio kuro gamybą iš biomasės, 
kurią naudojant palyginti su iškastiniu kuru išmetama žymiai mažiau šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, teikiant jai visišką pirmenybę ir atsižvelgiant į pasekmes, 
susijusias su maisto gamyba, biologine įvairove, atitinkamais Tarptautinės darbo 
organizacijos standartais, vandens ištekliais, žemės naudojimo pakeitimu ir miškų 
iškirtimu; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Duarte Freitas

Pakeitimas 19
6 dalis

6. pabrėžia, kad reikia nustatyti ambicingas ir privalomas išmetamų CO2 dujų normas 
automobiliams, kad jie veiksmingiau naudotų kurą ir būtų prieinami visiems 
naudotojams, bei skatinti kruopščią ir tvarią alternatyvaus kuro gamybą (išbraukta) iš 
biomasės naudojant pačius veiksmingiausius būdus ir atsižvelgiant į maisto gamybos 
ir miškų iškirtimo pasekmes; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Duarte Freitas

Pakeitimas 20
6 a dalis (nauja)

6a. dar kartą pabrėžia, kad atnaujintas automobilių parkas yra būtinas siekiant 
sumažinti išmetamųjų CO2 dujų kiekį; mano, kad valstybės narės, siekdamos 
atnaujinti savo automobilių parkus, turėtų naudoti rinkos priemones;

Or. pt



PE396.555v01-00 8/9 AM\690228LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 21
6 a dalis (nauja)

6a. ragina atsakingiau dalyvauti (pvz., viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės 
programose) transporto rinkos dalyvius, kurie gali būti varomoji jėga siekiant 
aplinkos apsaugos tikslų; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 22
7 dalis

7. remia 7-osios pagrindų programos atitinkamiems tikslams pasiekti būtiną tyrimą ir 
skatina Komisiją siekti privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų ir taikomosios veiklos srityje, kad būtų galima plėtoti tvariam ir aplinką 
tausojančiam transportui reikalingas technologijas; atkreipia dėmesį į tai, kad, 
pradėjus geriau ir plačiau naudoti jau turimas labiau aplinką tausojančias 
naująsias technologijas, Europos transporto politika gautų tiesioginės pridėtinės 
vertės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 23
7 a dalis (nauja)

7a. mano, kad alternatyvaus ir atsinaujinančio kuro, pvz., vandenilio ir kuro elementų, 
kuris, kaip tikimasi, ateityje taps alternatyva ir kuris yra perspektyvesnis nei 
dabartinių variklių sistemų technologijos, kūrimas yra būtina priemonė stiprinant 
vadovaujantį Europos vaidmenį šioje srityje; 

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 24
7 a dalis (nauja)

7a. pabrėžia, kad valstybės institucijos, įsigydamos transporto priemones savo viešojo 
transporto sistemoms, gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant tvarųjį transportą;

Or. en


