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8.2.2017 A8-0021/4 

Grozījums Nr.  4 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Aviācijas stratēģija Eiropai 

2016/2062(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 

aviācijas stratēģiju Eiropai un tās centienus 

meklēt līdzekļus, kā likt šai nozarei 

sasparoties, atrodot jaunas tirgus iespējas 

un likvidējot šķēršļus, kā arī tās 

priekšlikumus pārvarēt un paredzēt jaunus 

izaicinājumus, pamatojoties uz kopēju 

Eiropas redzējumu un izstrādājot 

mūsdienīgu tiesisko regulējumu; uzskata, 

ka, domājot par ilgtermiņa perspektīvu, 

būtu jāizvēlas vēl visaptverošāka un 

vērienīgāka pieeja, lai radītu vajadzīgos 

stimulus ilgtspējīgas un konkurētspējas 

Eiropas gaisa transporta nozares 

izveidošanai; 

1. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu 

par aviācijas stratēģiju Eiropai un tās 

centienus meklēt līdzekļus, kā šo nozari 

orientēt, atrodot jaunas ilgtspējīgas 

attīstības iespējas ES transporta politikas 

ietvaros, kā arī tās priekšlikumus pārvarēt 

un paredzēt jaunus izaicinājumus, 

pamatojoties uz kopēju Eiropas redzējumu 

un izstrādājot mūsdienīgu tiesisko 

regulējumu; uzskata, ka, domājot par 

ilgtermiņa perspektīvu, būtu jāizvēlas vēl 

visaptverošāka un vērienīgāka pieeja, lai 

radītu vajadzīgos stimulus ilgtspējīgas 

Eiropas gaisa transporta nozares 

izveidošanai, kurā būtu nodrošināta 

taisnīga intramodālā un intermodālā 

konkurence; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Grozījums Nr.  5 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Aviācijas stratēģija Eiropai 

2016/2062(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. atgādina, ka gaisa telpa arī ir daļa no 

ES vienotā tirgus un ka jebkura 

sadrumstalotība, kuru izraisa tās neefektīva 

izmantošana un atšķirīgās valstu prakses 

(piemēram, attiecībā uz funkcionālām 

procedūrām, nodokļiem, nodevām u. c.), 

papildus tam, ka tā negatīvi ietekmē pārējo 

tirgu un ierobežo, tā ES konkurētspēju 

palielina lidojumu ilgumu, kavēšanās 

ilgumu, degvielas patēriņu un CO2 

emisijas; 

11. atgādina, ka gaisa telpa arī ir daļa no 

ES vienotā tirgus un ka jebkura 

sadrumstalotība, kuru izraisa tās neefektīva 

izmantošana un atšķirīgās valstu prakses 

(piemēram, attiecībā uz gaisa satiksmes un 

kontroles sistēmām ATM/ATC, kas 

pārsniedz dalībvalstu robežas, 

nekoordinētām dalībvalstu un ES 

subsīdijām, kuru dēļ notiek sacensība par 

investīcijām un negodīga konkurence, 

funkcionālām procedūrām, atlaides no 

petrolejas degvielas akcīzes nodokļiem, 

PVN par biļetēm, nodevu neiekasēšana 

par siltumnīcefekta gāzu emisiju u. c.), 

papildus tam, ka tā negatīvi ietekmē pārējo 

intermodālā transporta tirgu un ierobežo 

ES ilgtspējīga transporta politikas mērķus 

un uzstādījumus, tā palielina lidojumu 

ilgumu, kavēšanās ilgumu, degvielas 

patēriņu un CO2 emisijas; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/6 

Grozījums Nr.  6 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Aviācijas stratēģija Eiropai 

2016/2062(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. konstatē, ka Regulas 551/2004 3. pantā 

ir paredzēts, ka, neskarot dalībvalstu 

suverenitāti pār savu gaisa telpu, izveidot 

vienoto Eiropas augšējā lidojumu 

informācijas reģionu (EUIR), un aicina 

Komisiju to īstenot, jo, pateicoties tam, 

varēs pārvarēt reģionālos sastrēgumus un 

nodrošināt gaisa pakalpojumu 

nepārtrauktību gaisa telpas 

„visapdzīvotākajās” vietās, ja notiek kas 

neparadzēts vai tiek pārtraukta gaisa 

satiksme; uzskata, ka EUIR dos iespēju 

pakāpeniski izveidot Transeiropas gaisa 

telpas maģistrāli, kas būtu uzskatāma par 

vēl vienu soli ceļā uz Eiropas vienotās 

gaisa telpas izveidi un ES gaisa telpas 

izmaksu ziņā efektīvu pārvaldību; atzinīgi 

vērtē gaisa satiksme pārvaldības jomā jau 

gūtos panākumus, kas bija vērsti uz 

efektivitātes palielināšanu un izmaksu un 

emisiju samazināšanu, ko jo īpaši panākt, 

pateicoties tīkla pārvaldnieka darbam, un 

aicina dalībvalstis bez liekas kavēšanās 

pabeigt funkcionālos gaisa telpas blokus, 

lai atvieglotu turpmāko virzību uz Eiropas 

vienotās gaisa telpas izveidi; 

12. konstatē, ka Regulas 551/2004 3. pantā 

ir paredzēts, ka, neskarot dalībvalstu 

suverenitāti pār savu gaisa telpu, izveidot 

vienoto Eiropas augšējā lidojumu 

informācijas reģionu (EUIR), un aicina 

Komisiju to īstenot, jo, pateicoties tam, 

varēs šķērsot dalībvalstu robežas un 

nodrošināt gaisa pakalpojumu 

nepārtrauktību gaisa telpas 

„visapdzīvotākajās” vietās, ja notiek kas 

neparadzēts vai tiek pārtraukta gaisa 

satiksme; uzskata, ka EUIR sekmēs 

pakāpenisku tādas Transeiropas gaisa 

telpas maģistrāles izveidi un ES gaisa 

telpas izmaksu ziņā efektīvu pārvaldību; 

atzinīgi vērtē gaisa satiksme pārvaldības 

jomā jau gūtos panākumus, kas bija vērsti 

uz efektivitātes palielināšanu un ārējo 

izmaksu minimizēšanu un trokšņa lidostās 

un emisiju samazināšanu; jo īpaši uzsver, 

ka svarīgs ir tīkla pārvaldnieka darbs, un 

aicina dalībvalstis bez liekas kavēšanās 

pabeigt funkcionālos gaisa telpas blokus, 

lai atvieglotu turpmāko virzību uz Eiropas 

vienotās gaisa telpas izveidi; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/7 

Grozījums Nr.  7 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Aviācijas stratēģija Eiropai 

2016/2062(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. pieņem zināšanai CO2 emisijas, ko 

rada aviācijas nozare; uzsver to pasākumu 

plašo klāstu, kas jau ir veikti, lai panāktu 

CO2 un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazinājumu — gan tehniski, izstrādājot 

alternatīvās degvielas un efektīvākus gaisa 

kuģus, gan politiski, ievērojot 

starptautiskos nolīgumus; atzinīgi vērtē 

vienošanos, kas ir panākta 2016. gada 

6. oktobrī ICAO 39. asamblejā, pieņemot 

globālo tirgus pasākumus (GMBM), lai 

samazinātu starptautiskās aviācijas 

emisijas, un apņemšanos, kuru atbalsta 

65 valstis, lai piedalītos brīvprātīgajā 

posmā līdz 2027. gadam, kas nozīmē, ka 

aptuveni 80 % emisiju virs 2020. gada 

līmeņa līdz 2035. gadam kompensēs ar 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 

(ETS) palīdzību; uzsver, cik svarīgi pēc 

2016. gada 31. decembra ir saglabāt 

atkāpes, kas ETS ietvaros noteiktas to 

lidojumu radītājām emisijām, kuri 

savieno attālākajos reģionos esošus 

lidlaukus LESD 349. panta izpratnē; 

atzinīgi vērtē Komisijas ieceri pārskatīt ES 

tiesību aktus, ar kuriem samazina aviācijas 

radītās CO2 emisijas, ņemot vērā minēto 

vienošanos; 

29. uzsver nepieciešamību samazināt visas 

attiecīgās siltumnīcefekta gāzes (SEG) 
emisijas, ko rada aviācijas nozares 

izaugsme;  uzsver to pasākumu plašo 

klāstu, kas jau ir veikti, lai panāktu CO2 un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazinājumu — gan tehniski, izstrādājot 

alternatīvās degvielas un efektīvākus gaisa 

kuģus, gan politiski, ievērojot 

starptautiskos nolīgumus; pieņem 

zināšanai vienošanos, kas ir panākta 

2016. gada 6. oktobrī ICAO 39. asamblejā, 

pieņemot globālo tirgus pasākumus 

(GMBM), lai samazinātu starptautiskās 

aviācijas emisijas, un apņemšanos, kuru 

atbalsta 65 valstis, lai piedalītos 

brīvprātīgajā posmā līdz 2027. gadam, kas 

nozīmē, ka aptuveni 80 % emisiju virs 

2020. gada līmeņa līdz 2035. gadam 

kompensēs ar emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmas (ETS) palīdzību; mudina 

Komisiju veikt papildu vērienīgus 

pasākumus, ar kuriem samazina aviācijas 

radītās SEG emisijas . 

Or. en 
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