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KOPĒJĀ TRANSPORTA POLITIKA:
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Transporta politika ir viena no kopējās politikas jomām jau ilgāk nekā 30 gadus. Tās
īstenošana tika sākta līdz ar Eiropas Savienības Tiesas (Tiesas) 1985. gada 22. maija
spriedumu lietā par bezdarbību, ko Eiropas Parlaments ierosināja pret Padomi. Līdzās
transporta tirgu atvēršanai konkurencei un Eiropas transporta tīklu veidošanai par
arvien svarīgāku uzdevumu laikposmā līdz 2020. gadam kļūst ilgtspējīgas mobilitātes
nodrošināšana, jo īpaši saistībā ar transporta radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju pastāvīgo
pieaugumu, kas var apdraudēt Eiropas Savienības mērķus klimata jomā.

JURIDISKAIS PAMATS

LESD 4. panta 2. punkta g) apakšpunkts un VI sadaļa.

MĒRĶI

Dalībvalstis jau Romas līgumos uzsvēra kopējas transporta politikas nozīmi, paredzot tai
atsevišķu līguma sadaļu. Tādā veidā transports kļuva par vienu no pirmajām Kopienas kopējās
politikas jomām. Sākotnēji prioritāra bija kopēja transporta tirgus izveide, proti, pakalpojumu
sniegšanas brīvības nodrošināšana un transporta tirgus atvēršana. Šis mērķis daudzējādā ziņā
ir sasniegts, jo pat dzelzceļa tirgi (iekšzemes pasažieru pārvadājumu pakalpojumi) pakāpeniski
tiek atvērti konkurencei.
Atverot transporta tirgus, vienlaikus ir jārada vienlīdzīgi konkurences apstākļi gan viena
transporta veida ietvaros, gan starp dažādiem transporta veidiem. Šā iemesla dēļ laika
gaitā arvien lielāku nozīmi ir ieguvusi dalībvalstu normatīvo un administratīvo noteikumu
saskaņošana, tostarp tehniskajā, sociālajā un nodokļu jomā.
Kaut arī pārvadājumu apjoms kopš 2008. gada ekonomikas krīzes dēļ ir samazinājies, vidējā
termiņā gan kravu, gan pasažieru pārvadājumu apjomi ir palielinājušies tāpēc, ka ir pabeigta
Eiropas iekšējā tirgus izveide, likvidētas iekšējās robežas, samazinātas transporta izmaksas,
pateicoties transporta tirgu atvēršanai un liberalizācijai, kā arī ir notikušas izmaiņas preču
ražošanas un pārvaldības sistēmās. Tomēr no saimnieciskā viedokļa ļoti veiksmīgajam un
dinamiskajam transporta sektoram arvien vairāk nākas saskarties ar arvien pieaugošām sociālām
un ekoloģiskām problēmām. Līdz ar to arvien lielāku nozīmi ir ieguvis ilgtspējīgas mobilitātes
pamatprincips.
Šis pamatprincips atrodas divu dažādu mērķu krustcelēs. No vienas puses, preču un personu
efektīvas mobilitātes nodrošināšana ar mazākām izmaksām ir konkurētspējīga iekšējā tirgus
centrālais elements un personu pārvietošanās brīvības pamatnosacījums. No otras puses, ir
jāspēj tikt galā ar nepārtraukti augošo transporta intensitāti un līdz ar to jāsamazina ārējās
izmaksas, ko rada satiksmes negadījumi, elpošanas orgānu slimības, klimata pārmaiņas, trokšņa
piesārņojums, videi nodarītais kaitējums un sastrēgumi.
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Šā pamatprincipa piemērošana ietver integrētu pieeju, kuras mērķis ir optimizēt transporta
sistēmas, satiksmes organizācijas un drošības efektivitāti, kā arī samazināt enerģijas patēriņu un
ietekmi uz vidi. Galvenie mērķi cita starpā ir videi draudzīgāku transporta veidu konkurētspējas
stiprināšana, integrētu transporta ķēžu izveide, izmantojot divus vai vairākus transporta
veidus (kombinētie dzelzceļa un autoceļu pārvadājumi un intermodalitāte), kā arī vienlīdzīgu
konkurences apstākļu radīšana dažādiem transporta veidiem, liekot tiem taisnīgi atlīdzināt
radītās izmaksas.
Neraugoties uz daudzkārtējiem centieniem, Eiropas transporta politikai vēl jārisina galvenās
problēmas saistībā ar ilgtspējību, jo īpaši attiecībā uz cīņu pret globālo sasilšanu. Transports
rada gandrīz vienu ceturto daļu no kopējām ES 28 dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu (SEG)
emisijām (otra lielākā SEG emitējošā nozare pēc enerģētikas). Turklāt Eiropā transports ir
vienīgā nozare, kurā SEG emisijas kopš 1990. gada ir pieaugušas, proti, par gandrīz 22 %. (Kopš
2008. gada krīzes šo emisiju daudzums ir sācis kristies, tomēr ilgtermiņa tendence joprojām
ir augoša.) Tāpēc 2011. gada Baltajā grāmatā par transportu ir ieteikts samazināt šīs emisijas
(tostarp starptautiskās aviācijas radītās emisijas un neskarot starptautisko jūras transportu) par
20 % laikposmā no 2008. līdz 2030. gadam un vismaz par 60 % laikposmā no 1990. līdz
2050. gadam, kā arī samazināt starptautiskā jūras transporta emisijas par 40 % laikposmā no
2005. līdz 2050. gadam. Baltajā grāmatā ir arī ierosināts panākt, ka aviācijā līdz 2050. gadam
40 % ir ilgtspējīga degviela ar zemu oglekļa saturu un ka tradicionālās degvielas automobiļu
izmantošana pilsētas transportā samazinās par 50 % līdz 2030. gadam un pat par 100 % līdz
2050. gadam.

SASNIEGUMI

A. Vispārējas politikas pamatnostādnes
1985. gada jūnijā publicētajā Baltajā grāmatā par iekšējā tirgus izveidi bija ietverti ieteikumi,
kas paredz garantēt pakalpojumu sniegšanas brīvību; tajā bija arī konkrētas atsauces uz
transportu un bija norādīti mērķi, kas, vēlākais, līdz 1992. gada 31. decembrim jāsasniedz visos
transporta veidos (sauszemes, jūras un gaisa). Starp šiem mērķiem jāmin Kopienas nozīmes
satiksmes infrastruktūras paplašināšana, robežkontroles un robežformalitāšu vienkāršošana,
kā arī drošības uzlabošana. Komisija 1992. gada 2. decembrī pieņēma Balto grāmatu
par kopējās transporta politikas attīstību nākotnē (COM(1992)0494). Šajā dokumentā tā
pievērsās tādām tēmām kā transporta tirgu atvēršana, Eiropas transporta tīkla attīstība, drošības
pastiprināšana un sociālās jomas saskaņošana. Vienlaikus šī pirmā baltā grāmata iezīmēja
pavērsienu uz integrētu un intermodālu pieeju, kam pamatā būtu ilgtspējīgas mobilitātes
pamatprincips. Vēlāk Komisijas 1998. gada 22. jūlija Baltajā grāmatā “Taisnīga samaksa par
infrastruktūras izmantošanu: pakāpeniska pieeja, lai Eiropas Savienībā ieviestu kopēju sistēmu
infrastruktūras izmantošanas maksas noteikšanai” (COM(1998)0466) Komisija norādīja uz
milzīgajām atšķirībām, kādas ir dalībvalstīs saistībā ar infrastruktūras lietošanas maksas
noteikšanu, kā rezultātā ir radīti dažādi konkurences kropļojumi viena transporta veida ietvaros
un starp dažādiem transporta veidiem. Turklāt tā uzskatīja, ka spēkā esošās nodevu sistēmas
pietiekamā mērā neņem vērā transporta ekoloģiskos un sociālos aspektus.
Otrajā Baltajā grāmatā “Eiropas Transporta politika 2010. gadam – laiks
izlemt” (COM(2001)0370) Komisija pirmām kārtām analizēja Eiropas transporta politikas
problēmas un uzdevumus, īpaši saistībā ar paplašināšanos austrumu virzienā. Komisija
prognozēja būtisku transporta intensitātes palielināšanos, kas būtu saistīta ar arvien lielākām
pārslodzēm un sastrēgumiem, īpaši autotransportā un gaisa satiksmē, kā arī ar lielākiem
riskiem cilvēku veselībai un videi. Lai novērstu šādas tendences un izveidotu ekonomiski
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efektīvu, bet tajā pašā laikā vides un sociālajā ziņā atbildīgu transporta sistēmu, Komisija
ierosināja 60 pasākumu kopumu. Ar tiem bija paredzēts gan nepieļaut, ka ekonomikas izaugsme
izraisa turpmāku satiksmes intensitātes pieaugumu, gan vērsties pret dažādu transporta
veidu nelīdzsvarotu attīstību. Dzelzceļa, iekšzemes ūdensceļu un tuvsatiksmes kuģošanas
īpatsvara stabilizēšana 1998. gada līmenī – tāds bija 2001. gada Baltās grāmatas mērķis
(minimālais mērķis saskaņā ar Parlamenta ziņojumu A5-0444/2002, 8. lpp.). Tādēļ bija
paredzēti pasākumi, ar kuriem atdzīvināt dzelzceļa transportu, veicināt jūras un iekšzemes
ūdensceļu transportu, kā arī sekmēt transporta veidu tīkla izveidi. Turklāt Komisija paredzēja
pārskatīt Eiropas transporta tīkla pamatnostādnes (TEN-T, sk. faktu lapu 5.8.1.), lai tās pielāgotu
paplašinātās Savienības apstākļiem un vēl vairāk nekā līdz šim stimulētu vājo vietu novēršanu
starptautiskajā transportā. Baltās grāmatas trešajā daļā, kas attiecas uz transporta sistēmu
lietotāju tiesībām un pienākumiem, bija paredzēta rīcības programma ceļu satiksmes drošības
palielināšanai, transporta lietotāju tiesību uzlabošana, kā arī izmaksu pārredzamība visiem
transporta veidiem, tuvinot infrastruktūras tarifu noteikšanas principus. Ceturtkārt, Komisija
uzsvēra, ka nepieciešams novērst globalizācijas radītās sekas transporta nozarē.

ĪSTENOŠANA UN DISKUSIJAS PAR TRANSPORTA NĀKOTNI

A. 2001–2008
Neraugoties uz Komisijas centieniem, līdz 20. gadsimta astoņdesmito gadu otrajai pusei kopējās
transporta politikas ieviešana notika lēni. Tikai prasība, ko Eiropas Parlaments (EP) sakarā ar
bezdarbību cēla pret Padomi, pavēra ceļu uz kopējiem transporta jomas tiesību aktiem. Eiropas
Kopienu Tiesa 1985. gada 22. maija spriedumā (lieta 13/83 par prasību sakarā ar bezdarbību)
mudināja Padomi sākt darboties, tādējādi reāli aizsākot kopējo transporta politiku. Daudzi no
1992. gada un 2001. gada baltajās grāmatās minētajiem pasākumiem pa to laiku jau ir īstenoti vai
ieviesti. Šajā laikposmā Savienība vēl ir sākusi vērienīgus tehnoloģiskus projektus, piemēram,
Eiropas satelītnavigācijas sistēmu Galileo, Eiropas Dzelzceļa satiksmes pārvaldības sistēmu
(ERTMS) un programmu SESAR gaisa satiksmes pārvaldības infrastruktūras uzlabošanai.
2006. gada jūnijā Komisija iesniedza Transporta baltās grāmatas vidusposma pārskatu
(COM(2006)0314). Tā faktiski atzina, ka 2001. gadā plānotie pasākumi nav bijuši pietiekami,
lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Starp jaunajiem šajā saistībā radītajiem instrumentiem ir jāmin
a) kravu pārvadājumu loģistikas rīcības plāns (COM(2007)0607), rīcības plāns inteliģento
transporta sistēmu ieviešanai Eiropā (COM(2008)0886) un rīcības plāns mobilitātei pilsētās
(COM(2009)0490), b) Naiades un Naiades II – integrēta Eiropas rīcības programma iekšējo
ūdensceļu transportam (COM(2006)0006) un c) stratēģiskie mērķi un rekomendācijas ES jūras
transporta politikai 2018. gada perspektīvā (COM(2009)0008).
Komisija 2008. gada jūlijā iesniedza ekoloģiski tīrāka transporta dokumentu kopumu, kura
galvenais elements bija ārējo izmaksu internalizācijas stratēģija attiecībā uz visiem transporta
veidiem. Šis dokumentu kopums ietver trīs paziņojumus un priekšlikumu Eurovignette
direktīvas pārskatīšanai (sk. faktu lapu 5.6.4. – A.2. Ceļa nodevu iekasēšana).
B. 2009–2015
Vēl nebija pagājuši desmit gadi pēc Komisijas otrās Baltās grāmatas (2001) publicēšanas, kad
tā sāka diskusiju par transporta nākotni ilgtermiņā (nākamajos 20 40 gados), lai ar diskusijas
rezultātiem varētu iepazīstināt paziņojumā “Ilgtspējīga nākotne transportam – ceļā uz integrētu,
uz tehnoloģijām balstītu un ērti izmantojamu sistēmu” (COM(2009)0279, 4. lpp.). Paziņojumā
ir iezīmēta Eiropas transporta sistēmas nākotnes tendences, problēmas un iespējas, jo īpaši
saistībā ar a) globalizācijas turpināšanos, b) attiecību attīstību ar trešām valstīm, c) kravu
pārvadājumu apjoma pieaugumu, d) sociālo struktūru un demogrāfiskās attīstības izmaiņām,

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.8.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
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e) pieaugošo urbanizāciju, f) turpmāko tirgus attīstību, g) iespējamo tehnoloģisko attīstību
enerģētikas, transporta un komunikāciju nozarē, h) iespējamām klimata pārmaiņu sekām, kā arī
i) veicamajām izmaiņām energoapgādes nozarē.
Savā trešajā 2011. gada 28. martā publicētajā Baltajā grāmatā par transporta nākotni līdz
2050. gadam “Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu – virzība uz konkurētspējīgu un
resursefektīvu transporta sistēmu” (COM(2011)0144) Komisija izklāsta situāciju transporta
nozarē, kura ir pārejas posmā no iepriekšējiem uz jauniem nozares izaicinājumiem, un ieskicē
līdzekļus to pārvarēšanai. Savā redzējumā izpildinstitūcija nosaka mērķi (ļoti grūtu) līdz
2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 60 % salīdzinājumā ar
1990. gadu, vienlaikus neierobežojot transporta apjomu pieaugumu un neapdraudot mobilitāti,
kā arī starpposma mērķi (vērienīgu) līdz 2020./2030. gadam panākt SEG emisiju samazinājumu
par aptuveni 20 % salīdzinājumā ar 2008. gada līmeni. Tomēr šie mērķi ir stipri nepietiekami
salīdzinājumā ar tiem, kas tika noteikti Parīzes konferencē par klimata pārmaiņām (COP 21)
2015. gada decembrī (proti, samazināt SEG emisijas vismaz par 40 % laikposmā no 2021. līdz
2030. gadam). Laikposmā līdz 2020. gadam reālisms būs tikpat svarīgs kā ambīcijas, lai ar
kopējās transporta politikas palīdzību risinātu ekonomiskās un vides problēmas nolūkā palīdzēt
sasniegt emisiju krasu samazinājumu. Praktiski tas nozīmē, ka transportam būtu jāpatērē
mazāk enerģijas no videi draudzīgākiem avotiem, labāk jāizmanto modernās infrastruktūras
un jāsamazina transporta negatīvā ietekme uz vidi. Transporta baltajā grāmatā ir definēti
10 mērķi (piemēram, autotransportam 30 % kravu novirzīt uz dzelzceļu vai ūdens transportu
līdz 2030. gadam un vairāk nekā 50 % – līdz 2050. gadam; trīskāršot pašreizējā ātrgaitas
dzelzceļa tīkla garumu līdz 2030. gadam un 2050. gadā lielāko daļu pasažieru pārvadājumu
vidējā attālumā veikt pa dzelzceļu; Savienībā līdz 2030. gadam izveidot pilnībā funkcionējošu
multimodālu TEN-T pamattīklu ar augstas kvalitātes un veiktspējas tīklu 2050. gadā, kā arī
atbilstošu informācijas pakalpojumu kopumu utt.). Konkrēti Komisija paredz izveidot patiesi
vienotu Eiropas transporta telpu, likvidējot visus atlikušos šķēršļus starp transporta veidiem un
valstu sistēmām, atvieglojot integrācijas procesu un veicinot daudznacionālu un multimodālu
operatoru parādīšanos. Lai izvairītos no spriedzes un izkropļojumiem konkurences noteikumu
stingrā piemērošanā visiem transporta veidiem, ierosinātā stratēģija paredz plašāku saskaņotību
un labāku sociālās, vides, drošības un drošuma jomas noteikumu izpildi, kā arī pakalpojumu
minimālo standartu un lietotāju tiesību ievērošanu. Cits stratēģijas aspekts ir inovācija nākotnei,
kas ietver jaunus tehnoloģiskus risinājumus un rīcības maiņu, orientējoties uz ilgtspējīgāku
mobilitāti. Visbeidzot, modernu transporta infrastruktūru tīklam ir vajadzīgi ievērojami resursi,
diversificēti finansējuma avoti un viedas tarifu noteikšanas sistēmas. Piemēram, transporta
nozare ar EUR 26 miljardu budžetu līdz 2020. gadam ir lielākais labuma guvējs no Eiropas
infrastruktūras savienošanas instrumenta (izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1316/2013).
Komisija 2016. gada 1. jūlijā darba dokumenta formā iesniedza ziņojumu (SWD(2016)0226)
par panākumiem 2011. gada Baltajā grāmatā izklāstītās desmit gadu programmas īstenošanā; jo
īpaši II pielikumā ir ietverts detalizēts kopsavilkums par darbībām, kas veiktas līdz 2016. gada
maijam.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

A. Pilnvaras
Arī transporta jomā Eiropas Parlamenta loma no tikai konsultatīvas piedalīšanās (līdz brīdim,
kad stājās spēkā Māstrihtas līgums) ir pakāpeniski attīstījusies, pārtopot koplēmuma pieņemšanā
(kopš Amsterdamas līguma), kas Parlamentu nostāda ar Padomi vienlīdzīgās pozīcijās.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316
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Lisabonas līgums (sk. faktu lapu 1.1.5.) oficiāli atjaunināja šo jomu, VI sadaļā ieviešot kopējo
transporta politiku, kas tomēr ir Savienības un dalībvalstu dalītā kompetencē (LESD 4. panta
2. punkta g) apakšpunkta nozīmē). LESD 91. pants un 100. panta 2. punkts paredz arī parasto
likumdošanas procedūru visās transporta jomās (konkrētāk sk. faktu lapu 1.4.1.).
B. Vispārēja pieeja
Eiropas Parlaments atbalsta transporta tirgu liberalizāciju, bet tajā pašā laikā ir arī vienmēr
uzsvēris, ka transporta tirgu liberalizācija jāīsteno vienlaikus ar visaptverošu sociālo, tehnisko
un nodokļu noteikumu, kā arī drošības standartu saskaņošanu. Turklāt tas regulāri atbalstījis
ilgtspējīgas mobilitātes pamatprincipu, nākot klajā ar konkrētiem priekšlikumiem un prasībām.
Eiropas Parlaments 2003. gada 12. februārī pieņēma rezolūciju par Komisijas (2.) Balto grāmatu
“Eiropas transporta politika 2010. gadam: laiks izlemt”. Tajā Parlaments uzsvēra, ka Eiropas
transporta politikas pamatā un tās normai vajadzētu būt ilgtspējīgas attīstības idejai. Tas uzstāja,
ka nepieciešams izveidot kopēju un integrētu transporta sistēmu. Tas arī ieteica pārorientēties
uz videi draudzīgākiem transporta veidiem, saglabājot autotransporta konkurētspēju, kā arī
taisnīgi attiecināt infrastruktūras izmaksas un ārējās izmaksas uz visiem transporta veidiem.
Parlaments šo vispārējo pieeju konkretizēja ar virkni prasību un ierosinājumu attiecībā uz katru
atsevišķo transporta veidu, satiksmes drošību, TEN-T ieviešanas grafiku un finansēšanu, kā arī
labāku koordināciju ar citām ES politikas jomām. Tas pats tika izdarīts arī attiecībā uz pārējām
transporta politikas tēmām – intermodalitāti, pētniecību, attīstību un jaunajām tehnoloģijām.
Parlaments 2008. gada 9. jūlijā ir pieņēmis rezolūciju par Komisijas Zaļo grāmatu “Ceļā uz
jaunu pilsētu mobilitātes kultūru” (publicēta 2007. gada 25. septembrī). Cita rezolūcija par
rīcības plānu attiecībā uz mobilitāti pilsētā tika pieņemta 2009. gada 23. aprīlī. Parlaments
cita starpā ir pieprasījis izstrādāt vispārēju integrētu pilsētu mobilitātes stratēģiju, kuru kā
vispārēju atsauces sistēmu var izmantot Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā līmeņa ieinteresētās
personas (pašvaldības, iedzīvotāji, uzņēmumi un nozares). Neilgi pēc tam Komisija šo prasību
pārņēma savā rīcības plānā par mobilitāti pilsētās (COM(2009)0490), kas publicēts 2009. gada
30. septembrī.
Pēc Komisijas jaunā paziņojuma “Kopīgiem spēkiem virzībā uz konkurētspējīgu un resursu
ziņā efektīvu mobilitāti pilsētās” (COM(2013)0913), kas publicēts 2013. gada 17. decembrī,
Parlaments 2015. gada 2. decembrī ir pieņēmis rezolūciju par ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās.
Deputāti jo īpaši mudina dalībvalstis un pilsētas izstrādāt ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes
plānus, kuros priekšroka dota zema emisijas līmeņa transporta veidiem, transportlīdzekļiem,
ko darbina ar alternatīvām degvielām, un intelektisku transporta sistēmu izmantošanai,
vienlaikus ņemot vērā īpašās vajadzības personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.
Viņi arī atbalstīja autostāvvietu politiku (autostāvvietas, automatizētu sistēmu izmantošana,
pielāgota tarifikācija), kas varētu būt daļa no integrētas pilsētvides attīstības politikas, un
mudināja samazināt satiksmes troksni pilsētās. Komisija un dalībvalstis tika aicinātas: i) izveidot
ilgtspējīgai mobilitātei veltītu tīklu, apvienojot labākās prakses piemērus teritoriālās plānošanas
un telpas izmantošanas jomā (galveno uzmanību pievēršot automobiļu koplietojumam,
sabiedriskajam transportam, braukšanai ar velosipēdu un iešanai kājām); ii) mudināt pilsētas
iesaistīties Eiropas inovācijas partnerībā progresīvām pilsētām un pašvaldībām; iii) organizēt
sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņas, lai sekmētu ilgtspējīgu mobilitāti.
2010. gada 6. jūlija rezolūcijā par ilgtspējīgu nākotni transportam Parlaments ar veselu
virkni pasākumu reaģēja uz attiecīgo Komisijas paziņojumu saistībā ar jaunas baltās grāmatas
sagatavošanu. Šīs rezolūcijas 42 punktos ir sniegts pilnīgs pārskats par Eiropas transporta
politiku.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_1.4.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
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Kopš trešās Baltās grāmatas publicēšanas Parlaments jau ir pieņēmis divas rezolūcijas. Deputāti
2011. gada 15. decembra rezolūcijā “Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu – virzība uz
konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu”, veica sava veida ex ante novērtējumu
par galvenajiem 2011. gada Baltajā grāmatā izklāstītajiem mērķiem, vienlaikus sniedzot
neviennozīmīgu pārskatu par gūtajiem panākumiem saistībā ar 2001. gada Balto grāmatu.
Attiecībā uz vienotas transporta telpas izveidi līdz 2020. gadam rezolūcijā ir norādīts, ka
joprojām transporta potenciāls netiek pietiekami izmantots vairākās nozarēs, un uzsvērts, ka
svarīga ir sistēma, kura vērsta uz savstarpējo savienojamību un savietojamību un kuras pamatā
ir infrastruktūras patiesi Eiropas mēroga pārvaldība, lai novērstu “robežas ietekmi” starp
dalībvalstīm visu transporta veidu jomās. Parlaments apstiprināja desmit mērķus attiecībā uz
konkurētspējīga un resursu ziņā efektīva transporta sistēmu, kā arī 2030. gada un 2050. gada
mērķiem, kas izklāstīti Baltajā grāmatā. Deputāti tomēr ieteica pieņemt sīkāk izstrādātus
noteikumus laikposmam līdz 2020. gadam. Piemēram, saistībā ar stratēģiju “Eiropa 2020”: ceļu
satiksmes radīto CO2 emisiju samazināšana par 20 %, dzelzceļa transportlīdzekļu radītā trokšņa
un enerģijas patēriņa samazināšana par 20 %, gaisa satiksmes radīto CO2 emisiju samazināšana
par 30 % visā Eiropas gaisa telpā, CO2 un piesārņojošo vielu emisiju samazināšana par 30 %
jūras transportā. Visi tādējādi noteiktie starpposma mērķi ir prioritāri un katru gadu pārskatāmi.
Turklāt Parlaments formulēja vairākus ieteikumus attiecībā uz tādām jomām kā autotransports,
gaisa, dzelzceļa un jūras transports. Parlaments 2015. gada 9. septembrī pieņēma otru rezolūciju
par 2011. gada Baltās grāmatas īstenošanu – novērtējums un virzība uz ilgtspējīgu mobilitāti.
Saistībā ar Baltās grāmatas starpposma pārskatīšanu Parlaments aicina Komisiju noteiktajiem
mērķiem saglabāt vismaz tādu pašu vērienu. Konkrētāk, deputāti uzstāj, ka jāiegūst pārskats
par to, kā tiek īstenotas Baltās grāmatas pielikumā ietvertās 40 iniciatīvas (ko Komisija
izdarīja, publicējot darba dokumentu 2016. gada 1. jūlijā, sk. iepriekš). Turklāt Parlaments,
uzsverot būtisko plaisu starp mērķiem un to sasniegšanai atvēlētajiem darbības un finanšu
līdzekļiem, mudina Komisiju iesniegt priekšlikumus papildu likumdošanas pasākumiem un
visaptverošai transporta dekarbonizāciju veicinošai stratēģijai, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķi
(līdz 2050. gadam samazināt transporta SEG par vismaz 60 %). Parlaments ir izstrādājis
vairākus ieteikumus, kuru mērķis ir panākt visu transporta veidu integrāciju, lai izveidotu
efektīvāku, ilgtspējīgāku, konkurētspējīgāku, lietotājiem pieejamāku un praktiskāku transporta
sistēmu. Galvenokārt uzmanība pievērsta tādiem jautājumiem kā pārvadājumu novirzīšana uz
citiem transporta veidiem un komodalitāte, modernas infrastruktūras un pārdomāta finansēšana,
mobilitāte pilsētās, prasība transporta politikas centrā likt tā lietotāju intereses un transporta
pasaules mēroga dimensija.
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=EN
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