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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir 
turizmo komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. yra labai susirūpinęs dėl didesnio transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, kuris 1990–2005 m. padidėjo 32,1 proc., kai tuo tarpu išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis kituose sektoriuose sumažėjo 9,5 proc.; pažymi, kad tarptautinės 
aviacijos ir jūrų transporto išmetamos dujos (jų neapima Kioto protokolas) tuo pačiu 
laikotarpiu padidėjo atitinkamai 90 ir 50 proc., o 2005 m. sudarė 23 proc. visų 
transporto išmetamų dujų ir 6,3 proc. visų dujų1;

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, neturėtų būti nubaudžiamas šios rūšies 
transportas, kuris mažiausiai kenkia aplinkai (kartu ir vidaus vandenų keliai), ir 
skatinamas kitų rūšių  transportas, kuris yra didesnė našta aplinkai; 

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 modernizuoti geležinkelius ir pagerinti jų teikiamas paslaugas, kad šios 
rūšies transportas taptų patrauklesnis naudotojams;

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

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;

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, visišką 
pirmenybę teikiant biomasei ir atsižvelgiant į maisto gamybos ir miškų iškirtimo 
pasekmes; 

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.

  
1 http://reports.eea.europa.eu.


