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kā arī ietekmi uz transporta nozari, vidi un tirgus nepilnībām. Literatūras analīzes 
rezultātā gūtos konstatējumus papildina tiešsaistē veiktas nozares dalībnieku, 
politikas veidotāju un ekspertu aptaujas rezultāti.  
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KOPSAVILKUMS 
 
Mērķis 
Šī pētījuma galvenais mērķis ir aprakstīt, analizēt un, ja iespējams, arī sniegt kvantitatīvu 
pārskatu par vairāku ar ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanu saistītu ekojauninājumu 
ekonomisko ietekmi. Izmantojot pamatīgu metodoloģisko pieeju, empīriskus pierādījumus 
un citu pētījumu rezultātus, Eiropas Parlamentam ir iesniegts desmit šādu ekojauninājumu 
saraksts. Sarakstā ietilpst dažādi intermodāli ekojauninājumi, un tas aptver gan kravu, gan 
pasažieru pārvadājumus. Pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem konstatējumiem, politikas 
veidotājiem tiek sniegti ieteikumi un padomi. 
 
Vispārīga informācija 
Eiropas Savienība (ES) patlaban veic korekcijas savā politikas sistēmā. 2000. gada 
Lisabonas darba programma ir aizstāta ar tā saukto stratēģiju „Eiropa 2020”, ko pieņēma 
2010. gadā. Šajā stratēģijā ir izmantota līdzsvarotāka pieeja, kas ietver trīs ilgtspējības 
dimensijas (ekonomisko, ekoloģisko un sociālo), kuras attiecas uz trim galvenajām 
prioritātēm: 
 

 gudra izaugsme (ekonomiskā, ekoloģiskā); 

 ilgtspējīga izaugsme (ekonomiskā, ekoloģiskā); 

 integrējoša izaugsme (sociālā). 

 
Transporta politiku ES nākamo desmit gadu laikā noteiks jaunā Baltā grāmata par 
transporta politiku Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu, kuru Eiropas Komisija publicēja 
2011. gada martā. Baltajā grāmatā ir aprakstīts redzējums par ilgtspējīgu transporta 
sistēmu nākotnē, kā arī tās būtiskie elementi, un ir sniegts garš saraksts, kurā iekļauta 
131 iniciatīva, kas jāīsteno nākamās(-o) desmitgades(-žu) laikā. 
 
Baltās grāmatas par transporta politiku vissvarīgākais mērķis ir līdz 2050. gadam samazināt 
transporta nozares radīto siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG) vismaz par 60 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, vienlaikus saglabājot konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu. Sasniedzot šo mērķi, transporta nozare palīdzētu sasniegt Eiropas 
mērķi līdz 2050. gadam samazināt ekonomikas kopumā radīto siltumnīcefekta gāzu 
emisijas par 80–90 % salīdzinājumā ar 1990. gadu. 
 
Laikā, kad Baltā grāmata tika publicēta, ES vēl aizvien izjuta 2008./2009. gada 
ekonomiskās un finanšu krīzes ietekmi. Tādēļ ir īpaši svarīgi izvērtēt ilgtspējīgas mobilitātes 
veicināšanas politikas ekonomisko ietekmi, jo ideālā gadījumā šāda politika palīdzētu arī 
atgūties no ekonomiskās krīzes, lai gan šķiet, ka krīze vispirms ir ekonomikas un finanšu 
sistēmu, nevis mobilitātes/loģistikas nozaru strukturālo trūkumu sekas. 
 
Apskatot ekonomisko ietekmi, jāņem vērā, ka transporta nozares ekonomiskajā analīzē 
parasti tiek izmantotas divas pieejas: 1) gadījumā, ja ir jāvērtē jauna transporta 
infrastruktūra vai vispārīga politika, piemēram, maksas ceļu nodevas, tiek veikta izmaksu 
un ieguvumu analīze (CBA), kurā tiek izmantots transporta tīkla modelis un kura parasti 
parāda vislielāko ietekmi no transporta lietotāja perspektīvas, proti, laika ietaupījumu vai 
izmaiņas izmaksās, kas saistītas ar transporta lietotāju (atsevišķu lietotāju un visas nozares 
kopā) maksātajām nodevām vai nodokļiem; 2) pēdējos gados nozīmīgāka ir kļuvusi 
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alternatīva pieeja, jo aizvien pieaug vajadzība novērtēt jauno transporta tehnoloģiju, kas 
tiek izmantotas, piemēram, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju, ietekmi. Šī pieeja 
ir koncentrēta uz transportlīdzekļa īpašumtiesību un lietošanas kopējām izmaksām (TCO) 
un tajā parasti novērtē palielināto ieguldījumu izmaksu un samazināto enerģijas izmaksu 
sabalansētību no lietotāja perspektīvas (piemēram, saistībā ar efektīvāku tehnoloģiju 
izmantošanu nolūkā ietaupīt enerģiju). Tomēr šādas pieejas, kurā jautājumi tiek skatīti no 
lietotāja perspektīvas, izmantošanas rezultātā var tikt ignorēta būtiska netiešā ietekme uz 
citiem nozares dalībniekiem un līmeņiem, kas nav tiešie transporta lietotāji, piemēram, uz 
makroekonomiku, ietekmes izplatību sociālajās grupās vai reģionos un globālo 
konkurētspēju. 
 
Tādēļ pētījuma laikā apskatot ekojauninājumu ekonomiskos aspektus, izrādījās, ka viens no 
analīzes uzdevumiem ir apstrīdēt pamatpieņēmumu, ka jautājuma skatīšana no lietotāja 
perspektīvas ir pareizs un visaptverošs pamats, uz kura balstīt politiskos lēmumus par 
ilgtspējīgu mobilitāti. Otrs uzdevums ir analizēt, vai ekojauninājumi var palīdzēt samazināt 
tirgus nepilnības un kuras no šīm nepilnībām var novērst ar kādu konkrētu 
ekojauninājumu. 
 
Metodoloģija 
Pētījumā ir apskatīts ekojauninājumu jēdziens, lai analizēšanai izvēlētos potenciālos 
pasākumus ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanai. Šādiem ekojauninājumiem vajadzētu 
mazināt transporta radīto ietekmi uz vidi, taču tas nebūt nav to galvenais mērķis. 
Pamatojoties uz šādu ekojauninājumu jēdziena izpratni, tika veikti šādi metodiskie 
pasākumi, kā tas aprakstīts dažādās pētījuma nodaļās: 

 pirmkārt, 1. nodaļā ir sniegts īss politikas konteksta apraksts, un 2. nodaļā ir 
izskaidrota svarīga terminoloģija (piemēram, ilgtspējīga mobilitāte, ekojauninājumi) 
un sniegts vispārīgs pārskats par tirgus nepilnību cēloņiem, kurus varētu risināt ar 
piedāvāto ekojauninājumu palīdzību. 

 otrkārt, pamatojoties uz transporta nozares analīžu un transporta politikas pētījumu 
kopumu, ir vērtēti dažādi ekojauninājumi, un desmit visnozīmīgākie ekojauninājumi 
ir sīkāk analizēti 3. nodaļā. Šis darbs ietver: 
 vienotas analītiskās sistēmas izstrādi, kas ietver ekojauninājumu un to ietekmes 

uz transportu, vidi, attiecīgo tirgus nepilnību, ekonomiku un, ja iespējams, arī 
attiecīgā ekojauninājuma sniegto konkrēto rezultātu aprakstu; 

 desmit ekojauninājumu novērtēšanu atbilstoši izstrādātajai analītiskajai sistēmai. 
 Treškārt, nolūkā apstiprināt vai noraidīt izvēlētos vissvarīgākos ekojauninājumus 

tika veikta aptauja tiešsaistē. Aptaujā piedalījās zinātnieki, kā arī transporta nozares 
pārstāvji, tostarp transporta lietotāji un politikas veidotāji. Tiešsaistes aptaujas 
galvenie aspekti ir aprakstīti 3. nodaļā, savukārt visi rezultāti ir iekļauti 
III pielikumā. 

Analīze un konstatējumi 
1. tabulā uzskaitīti desmit galvenie pētījumā analizētie ekojauninājumi, kas sakārtoti 
hronoloģiskā secībā attiecīgi no P1 līdz P10. Tie aptver vispārējus, pilsētām un lieliem 
attālumiem paredzētus pasākumus, kā arī visus transporta veidus, tostarp nemotorizēto 
transportu. Tiek apskatīti gan pasažieru, gan kravu pārvadājumi, un nolūkā ieviest 
ekojauninājumus ir jāpiemēro dažādi instrumenti. 
 
Ekojauninājumus var ieviest vai nu tiešā veidā ar piemērota instrumenta palīdzību vai arī 
netiešā veidā, nodrošinot sistēmiskus apstākļus, kas sekmē attiecīgā ekojauninājuma 
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nonākšanu tirgū. Vairumā gadījumu būs jāpiemēro stratēģija, kurā tiek izmantoti daudzi 
instrumenti un kura ietver tādus instrumentus kā nodokļi un nodevas, reģistrācijas 
apliecību sistēmas, regulas un standartizācija, informācija, marķēšana, tirgvedība, jaunu 
tehnoloģiju attīstības sekmēšana, plānošana un infrastruktūras finansēšana. 
 
1. tabula.   10 galvenie ekojauninājumi ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanai 

Nr. Joma 
Galvenais 
uzsvars 

Veids 
Pasākums ilgtspējīgas 

mobilitātes veicināšanai 
Instrumenti

P1 P + K Vispārējs Autotransports Autotransporta (t. i., automašīnu, 
vieglo kravas automašīnu, smago 
kravas automašīnu) CO2 
efektivitātes standarti un ar tiem 
saistītais noteikumu kopums 

Standarti, 
nodokļi & 
nodevas, 
informācija 

P2 P + K Vispārējs Visi, autotransports Ārējo izmaksu internalizācija ar 
(autoceļu) lietošanas nodevu 
palīdzību — transporta nodokļu 
sistēmas pārstrukturizācija  

Nodokļi & 
nodevas, 
reģistrācijas 
apliecības 

P3 P + K Vispārējs Visi Degviela, kas nerada oglekļa 
emisijas: autotransporta e-
mobilitāte (ietver hibrīda 
automobiļus, tikai ar elektrību 
darbināmus transportlīdzekļus, 
ūdeņraža degvielas elementu 
transportlīdzekļus), 
biodegviela/biomasa, biogāze, jo 
īpaši gaisa kvalitātes uzlabošanai  

Tehnoloģijas, 
regula 

P4 P + K Vispārējs Autotransports/dzelzceļa 
transports 

Autovadītāju apmācības, 
apmācības un izglītības 
loģistikas jomā un pielāgotu 
darbības kontroles sistēmu 
izmantošanas sekmēšana 

Informācija 

P5 P Pilsēta Autotransports, ST, NMT Jauna multimodāla un pieejama 
mobilitāte pilsētās, kas rada 
„piekto transporta veidu”, 
intermodāla un sadarbspējīga e-
biļešu sistēma 

Standarti, 
tehnoloģijas, 
tirgvedība, 
plānošana 

P6 P Pilsēta NMT Tālredzīga gājēju un 
riteņbraucēju celiņu plānošana 
tālredzīgās pilsētās — 
izmēģinājuma projekti mobilitātei 
pilsētās, kas nerada oglekļa 
emisijas 

Plānošana, 
informācija 

P7 P Lieli 
attālumi 

Dzelzceļa transports Ātrvilcienu satiksmes 
pamattīkls, tostarp savienojumi ar 
reģionālajiem tīkliem 

Plānošana un 
finansēšana. 
nodokļi & 
nodevas 

P8 K Lieli 
attālumi 

Visi Sadarbība loģistikā — loģistikas 
optimizācija uzņēmumu tīklos 

Informācija, 
tehnoloģijas 
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P9 K Vispārējs Autotransports, dzelzceļa 
transports, jūras 
transports 

Intermodāli kravu pārvadājumi, 
izmantojot 
jūras/dzelzceļa/autotransportu, 
integrētas trimodāla transporta 
ķēdes un sastrēgumu novēršana 

Plānošana, 
informācija, 
tehnoloģijas 

P10 K Lieli 
attālumi 

Jūras transports Videi nekaitīgi jūras 
pārvadājumi — darbības un 
tehniskie pasākumi 

Regula, 
tehnoloģijas 

P = pasažieru pārvadājumi, K = kravu pārvadājumi, ST = sabiedriskais transports, NMT = nemotorizēts transports 
Avots : pašu apkopota informācija 

 
Ekojauninājumu ietekme uz transportu var ietvert transporta izmantošanas novēršanu, 
mainīšanu un uzlabošanu. Transporta izmantošanas novēršana nozīmē vai nu pilnīgu 
izvairīšanos no pārvietošanās, vai arī nobraucamā attāluma samazināšanu, izvēloties citu 
galamērķi. Mainīta transporta izmantošana nozīmē videi nekaitīgāka transporta veida izvēli, 
savukārt uzlabota transporta izmantošana attiecas uz transporta efektivitātes uzlabošanas 
pasākumiem, piemēram, palielinot transportlīdzekļa noslodzi. Atsevišķos gadījumos, 
piemēram, ja izmaksu ietekme uz TCO ir sabalansēta, ekojauninājumi var arī vispār 
neietekmēt transporta nozari. 
 
Ekojauninājumu ietekme uz vidi transporta nozarē ietilpst vismaz vienā no šīm septiņām 
kategorijām: siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekme uz klimatu, gaisa piesārņojums, 
troksnis, energoresursu un materiālo resursu pieprasījums (augšupējā un lejupējā 
ietekme), nelaimes gadījumi, ietekme uz dabu un ainavu, kā arī pilsētu teritoriju 
nodalīšana. Parasti ekojauninājumi vienlaicīgi risina vairāk nekā vienu no šiem ietekmes uz 
vidi jautājumiem. 
 
Ilgtspējīgas mobilitātes ekonomisko ietekmi var analizēt un mērīt no sešām dažādām 
perspektīvām: no lietotāju (atsevišķu lietotāju un visas nozares kopā), nozaru, 
makroekonomikas, sabiedrības, sadales, varas iestāžu un valdības perspektīvas. Dažādo 
perspektīvu vērtēšanas metodes, kā arī tās rezultāti, ir atšķirīgi. 
 
Transporta nozares un patērētāju organizāciju pārstāvji, apspriežot transporta politiku, 
sliecas koncentrēties uz izmaksām, kas rodas lietotājiem. Parasti izmantotais arguments ir 
tāds, ka izmaksu samazināšana ir pozitīva no ekonomiskā viedokļa, jo tādējādi tiek 
samazinātas ražošanas izmaksas un tiek uzlabota konkurētspēja vai arī tiek samazināti 
transporta izdevumi, dodot iespēju ietaupītos līdzekļus izmantot citām vajadzībām. 
Aplūkojot šo jautājumu no otras puses un piemērojot tos pašus vienkāršos ekonomikas 
principus, izmaksu samazināšana palielinās pieprasījumu pēc transporta pakalpojumiem, 
kas savukārt palielinās transporta negatīvo ietekmi uz vidi, un atkarībā no reģiona, 
iespējams, var radīt lielāku infrastruktūras trūkumu un tādējādi arī sastrēgumus. 
Ilgtspējības ņemšana vērā, pieņemot politiskus lēmumus, nozīmē attālināties no 
viendimensijas novērtējuma (piemēram, tradicionālā koncentrēšanās uz lietotājam radušos 
izmaksu samazināšanu) un ņemt vērā arī citas, attālākas dimensijas. 
 
Līdzīgs iebildums attiecas arī uz labklājības perspektīvu, kas ir balstīta uz tradicionālo 
transporta izmaksu un ieguvumu analīzi (CBA) un galveno labumu gūst no ceļā pavadītā 
laika ietaupījuma. Izmantojot šo pieeju, vērā jāņem arī ietekme uz ekonomisko izaugsmi, 
sadali un valsts budžetu, kas arī ir ilgtspējīgas mobilitātes ekonomiskie aspekti. Šo nostāju 
nesen atbalstīja arī Starptautiskais transporta forums (STF), kurā tika uzsvērts, ka 
„vērtēšanas metodes, kas tiek izmantotas, lai novērtētu ieguldījumu transporta nozarē, ir 
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jāpārveido, izaugsmei un nodarbinātībai pievēršot lielāku uzmanību nekā parastajās 
izmaksu un ieguvumu analīzes un daudzkritēriju analīzes metodēs” (STF, 2011.b, 8. lpp.). 
 
Dažiem skaitļiem vajadzētu raksturot ilgtspējīgas mobilitātes ekonomiskos aspektus no 
dažādām perspektīvām. Apskatot trīs dažādus pasākumus no lietotāju viedokļa un ņemot 
vērā CO2 emisiju samazināšanas izmaksu aplēses, var iegūt veselu virkni dažādu rezultātu: 
CO2 emisiju standartu jaunām automašīnām 2012. gadā nosakot 130 gCO2/km apmērā, 
rezultātā emisiju samazinājuma ieguvums Vācijas autoīpašniekiem laikposmā no 
2008. gada līdz 2020. gadam ir 100 EUR/tCO2. Savukārt, emisiju samazinājuma izmaksas 
biodegvielai 2020. gadā būtu robežās no 132 līdz 322 EUR uz katru neemitētā CO2 tonnu. 
Aprēķini attiecībā uz jūras pārvadājumiem liecina, ka šajā nozarē 28 % CO2 emisiju var 
novērst, kuģojot lēnākā gaitā, un šajā gadījumā emisiju samazinājuma izmaksas ir 
0 EUR/tCO2. Jāuzsver, ka precīzus skaitļus lielā mērā ietekmē vairāki tādi faktori kā 
pieņēmumi attiecībā uz naftas cenu, izvēlētās atlaides lielums vai arī tehnoloģiju apguves 
ietekme. 
 
Ar labklājības perspektīvu saistītus konstatējumus var izteikt attiecībā uz to ieguldījumu 
ietekmi, kas veikti gājēju un riteņbraucēju celiņu izbūves pasākumos un kuru izmaksu un 
ieguvumu rādītāju aplēses ir robežās no apmēram 3 līdz 14 un dažos ārkārtīgi veiksmīgos 
gadījumos pat 30, ja tiek ņemta vērā visa iespējamā ietekme (piemēram, uzlabota 
veselība). Skatoties no makroekonomikas perspektīvas un vēlreiz aplūkojot CO2 emisiju 
standartu noteikšanu attiecībā uz automašīnām Vācijā, mēs konstatējām, ka 2020. gadā 
IKP varētu būt palielinājies par EUR 30 miljardiem, savukārt patērētāji šo 12 gadu laikā par 
fosilo degvielu maksātu par EUR 79 miljardiem mazāk. Taču ievērojama šī ietaupījuma daļa 
būtu saistīta ar samazinātiem degvielas nodokļiem, kas, iespējams, varētu radīt 
dramatiskas sekas valdības ieņēmumu jomā. 
 
Ieteikumi  

Mūsu veiktā ekojauninājumu analīze liecina, ka ilgtspējīgas mobilitātes sekmēšanai un 
pozitīvas ekonomiskās ietekmes panākšanai ir vajadzīga daudzus instrumentus aptveroša 
stratēģija. Saskaņā ar mūsu veikto analīzi un respondentu tiešsaistes aptaujā sniegtajām 
atbildēm trīs visnozīmīgākie ekojauninājumi ir CO2 efektivitātes standartu noteikšana 
autotransportam, ārējo izmaksu internalizācija un degvielas, kas nerada oglekļa emisijas, 
ieviešana transporta nozarē. Attiecībā uz pēdējo minēto aspektu autotransporta nozarei 
tiek ierosināta e-mobilitāte, savukārt biodegviela šķiet īpaši atbilstoša gaisa transporta 
nozarei. Šiem trim ekojauninājumiem kopīgs ir tas, ka tos var tiešā veidā ieviest ar 
politisko lēmumu palīdzību, t. i., nosakot standartus, nosakot nodokļu lielumu vai 
biodegvielas izmantošanas kvotas, jo īpaši attiecībā uz gaisa transportu, un to apvienojot ar 
mērķtiecīgām P&I programmām. 
 
Šis politikas kopums nodrošina sinerģiju starp atsevišķām politikas jomām un samazinās 
Eiropas transporta nozares radīto ietekmi uz vidi gan vietējā, gan globālā mērogā. Tas 
veicinās transportlīdzekļu, dzinēju un degvielas ražošanas tehnoloģiju attīstību un uzlabos 
energoapgādes drošību, un abiem šiem aspektiem būtu jāuzlabo Eiropas konkurētspēja. 
 
Radikālāks, taču tikpat nozīmīgs politikas kopums ietver jaunu konceptu izstrādi attiecībā 
uz mobilitāti pilsētās — „piektais transporta veids” un tālredzīgas gājēju un riteņbraucēju 
celiņu plānošanas veicināšana pilsētās. Abi šie aspekti attiecas uz pilsētām un risina ar 
uzvedības izmaiņām saistītus jautājumus. Šiem ekojauninājumiem ir nepieciešama arī 
jaunu tehnoloģiju izstrāde, piemēram, nelieli pilsētas elektroautomobiļi vai arī vienotas un 
standartizētas integrētas sistēmas informācijas un datu par piektā transporta veida 

 7 



Politikas departaments B: strukturālā un kohēzijas politika  
____________________________________________________________________________________________ 

 8 

rezervēšanu, lietošanu un izmaksām apkopošanai. Šajā jomā ES būs būtiska nozīme 
attiecībā uz integrētās sistēmas standartizēšanu, lai to varētu izmantot visā Eiropā un lai 
beigās nerastos sadrumstalots tehniskais risinājums, kas dažādos reģionos atšķiras. 
 
Galveno ekojauninājumu sarakstā ietilpst arī cita veida ekojauninājumi, kuru ieviešana lielā 
mērā ir atkarīga no procesu pielāgošanas nozarē. Šeit minami tādi piemēri kā automobiļu 
vadīšana, kas nekaitē apkārtējai videi, un darbības kontroles sistēmas, sadarbība loģistikā 
un trimodāli kravu pārvadājumi. Tieša ieviešana ar politisku lēmumu palīdzību šī veida 
ekojauninājumu gadījumā nešķiet iespējama. Tā vietā politikas veidotājiem vajadzētu 
nodrošināt sistēmiskus apstākļus, kas sekmē jaunu sadarbības formu rašanos, lai 
konkurences un monopolizācijas vietā kravas nosūtītāji un transporta nozare varētu 
darboties kopā nolūkā pārvarēt šķēršļus un uzlabot sadarbību. 
 
Ilgtspējīgas mobilitātes ekonomiskos aspektus var novērtēt no sešām dažādām 
perspektīvām: no lietotāju, nozaru, makroekonomikas, sabiedrības, sadales, varas iestāžu 
un valdības perspektīvas. Novērtējuma rezultāti var atšķirties atkarībā no izvēlētās 
perspektīvas. Diskusijās un lēmumu pieņemšanā parasti dominē novērtējumi, kas veikti no 
lietotāju perspektīvas. Viens tā iemesls ir tādu pētījumu trūkums transporta jomā, kuros 
vērtējums veikts no makroekonomikas un sadales perspektīvas, lai tādējādi iegūtu pilnīgu 
priekšstatu par ekonomisko ietekmi. Šādu pētījumu piemēri ir atrodami klimata politikas 
jomā, kurā likti pamati jēdzienam „Jaunais zaļais kurss”. Arī transporta politikas jomā ir 
jāveic līdzīgi pētījumi par jauninājumu radītajiem tiešajiem rezultātiem un sistēmisko 
ietekmi. 
 
Kopsavilkumā jānorāda, ka ilgtspējīgas mobilitātes ekonomiskie aspekti neapšaubāmi 
attiecas uz politisko lēmumu pieņemšanu. Transporta jomas ekojauninājumu tiešās un 
ilgtermiņa ietekmes pienācīga novērtēšana atklātu, ka vairumā gadījumu ilgtermiņa 
ieguvumi ir nozīmīgāki nekā iespējamie īstermiņa zaudējumi. Tādēļ politikas veidotāju 
uzdevums ir radīt pienācīgus stimulus, lai pārvarētu īstermiņa zaudējumus, ja tādi pastāv, 
un panāktu ilgtermiņa ieguvumus. 
 


