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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Transporta un tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. Atzinīgi vērtē Rīcības plānu par alternatīvo degvielu infrastruktūru; atgādina, ka 

transporta nozare ir viens no Eiropas galvenajiem oglekļa emisiju avotiem un vienīgā 

nozare, kurā emisijas joprojām pieaug; uzsver, ka ir vajadzīga turpmāka koordinācija 

vietējā, reģionālā un ES līmenī visās politikas jomās, kas saistītas ar alternatīvo 

degvielu infrastruktūru, lai nodrošinātu pastāvīgu Eiropas konkurētspēju attiecībā uz 

zināšanām, tehnoloģiju un tirgus daļu; norāda uz mērķi nodrošināt atbilstoša alternatīvo 

degvielu infrastruktūras tīkla izveidošanu, lai panāktu transporta nozares pilnīgu 

dekarbonizāciju līdz 2050. gadam; šajā sakarībā aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu 

par ceļvedi nākamajiem pieciem gadiem, izklāstot kopējo politikas satvaru un visām 

dalībvalstīm kopīgus mērķus; 

2. mudina dalībvalstis steidzami nodrošināt pietiekamas alternatīvo degvielu 

infrastruktūras ieviešanu un papildu finansējuma piešķiršanu minētās infrastruktūras 

ieviešanai un ātras un īpaši ātras uzlādes risinājumu ieviešanai TEN-T pamattīklā un 

visaptverošajos tīklos, tostarp pilsētu un lauku apvidos, turpinot attīstīt un īstenot 

tālejošas un saskaņotas valstu politikas pamatnostādnes; norāda, ka privātas un 

publiskas uzlādes un uzpildes infrastruktūras pieejamībai un piekļuvei tai ir izšķiroša 

nozīme, lai palielinātu patērētāju atsaucību attiecībā uz visiem ar alternatīvu degvielu 

darbināmiem transportlīdzekļiem; uzskata, ka priekšroka būtu dodama risinājumiem, 

kam ir vislielākais potenciāls emisiju samazināšanā visā transportlīdzekļa aprites ciklā, 

ņemot vērā tehnoloģiju neitralitātes principu; 

3. aicina dalībvalstis, izstrādājot savas valsts politikas pamatnostādnes, pienācīgi ņemt 

vērā TEN-T pamattīklos un visaptverošos tīklos un kopējā transporta politikā noteiktos 

principus; 

4. mudina tās dalībvalstis, kuru valsts stratēģiskās pamatnostādnes galvenokārt ir 

koncentrētas uz dabasgāzi, pārskatīt šo izvēli, jo tas ir pretrunā elektromobilitātes 

attīstības scenārijam, ko patlaban ievieš Eiropā, un galu galā nepalīdz ilgtermiņā 

paātrināt transporta nozarē radīto emisiju samazināšanu; aicina šīs dalībvalstis savās 

valsts stratēģiskajās pamatnostādnēs vairāk pievērsties elektrībai, kas ražota, izmantojot 

neizsīkstošos enerģijas avotus, sintētiskajam metānam, ko ražo, izmantojot elektrību, 

biogāzei un biometānam; 

5. uzsver, cik svarīga ir ilgtspējīga pilsētplānošana, pāreja no transporta privātas 

izmantošanas uz kopīgu un publisku izmantošanu un ieguldījumi alternatīvo degvielu 

infrastruktūras ieviešanā sabiedriskā transporta pakalpojumos, it īpaši elektropiedziņas 

autobusu ieviešanā, jo 2017. gadā tikai aptuveni 10 % no visiem Eiropā iegādātajiem 

jaunajiem autobusiem bija elektropiedziņa; 

6. prasa dot priekšroku ātrdarbīgiem un īpaši ātrdarbīgiem uzlādes risinājumiem uz 

apvedceļiem, autostāvvietās un blīvi apdzīvotu pilsētu teritoriju galvenajās ielās; 

uzskata, ka šajā nolūkā būtu jāpastiprina sadarbība un koordinācija starp vietējām 

iestādēm, enerģijas sadales uzņēmumiem un privātajiem ieguldītājiem; 
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7. atbalsta elektrificētos ceļus, kas ļauj elektrotransportlīdzekļus uzlādēt brauciena laikā; 

aicina paplašināt to izveidi vismaz TEN-T pamattīkla un visaptverošā tīkla ceļos; 

uzskata, ka elektrificēti ceļi varētu būt risinājums, kas ļautu samazināt bateriju lielumu 

un līdz ar to arī jaunu transportlīdzekļu cenas; 

8. ar bažām konstatē, ka dalībvalstu politikas regulējumu vērienīguma līmenis un izpildes 

pakāpe būtiski atšķiras un ka alternatīvo degvielu infrastruktūru, tostarp elektrisko 

uzlādes infrastruktūru, vispārējā attīstība ir pārāk lēna; pauž nožēlu par to, ka tikai 

astoņas dalībvalstis pilnībā ir izpildījušas valsts politikas regulējuma pamatprasības, kas 

noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Direktīvā 2014/94/ES 

par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu1, un ka divas dalībvalstis nav 

iesniegušas savu valsts politikas regulējumu atbilstīgi termiņiem, kas noteikti šīs 

direktīvas 3. pantā; šajā sakarībā uzsver, ka minētie valsts politikas regulējumi ir būtiski 

svarīgi, lai piesaistītu privātus partnerus nolūkā finansēt uzlādes infrastruktūras izveidi; 

tāpēc aicina Komisiju apsvērt saistošu valsts mērķu noteikšanu, kā arī regulāru valstu 

ziņojumu iesniegšanu, lai nodrošinātu, ka līdz 2025. gadam TEN-T tīklā tiek izveidota 

alternatīvo degvielu pamatinfrastruktūra; 

9. uzsver, ka dalībvalstīm būtu jānosaka konkrēti, saistoši un izpildāmi mērķi attiecībā uz 

alternatīvo degvielu izplatīšanas tīklu, kas atspoguļo gan faktisko, gan plānoto ar šādu 

degvielu ekspluatējamu transportlīdzekļu ienākšanu tirgū; 

10. pauž nožēlu par to, ka no fosilā kurināmā, piemēram, dabasgāzes un sašķidrinātās naftas 

gāzes, ražotas degvielas joprojām tiek uzskatītas par alternatīvajām degvielām saskaņā 

ar Direktīvu 2014/94/ES, tādējādi apdraudot Savienības mērķi dekarbonizēt transporta 

nozari līdz gadsimta vidum; 

11. aicina Komisiju veikt dažādo dalībvalstu politikas regulējumu padziļinātu analīzi un, 

izstrādājot citām dalībvalstīm domātus ieteikumus, ņemt vērā sekmīgos dalībvalstu un 

reģionu veiktos pasākumus; 

12. aicina Komisiju izstrādāt ilgtspējas kritērijus attiecībā uz ūdeņradi un sintētiskajām 

degvielām, pamatojoties uz aprites cikla emisijām, kurās ņemtas vērā elektroenerģijas 

ražošanas procesā radušās augšupējās emisijas, jo elektroenerģija ir vajadzīga visiem 

ražošanas procesiem, un to ietekmi uz ūdens pieprasījumu un zemes izmantošanu; 

13. mudina dalībvalstis aktīvāk būvēt elektrotransportlīdzekļiem nepieciešamos uzlādes 

punktus, kas sabiedrībai ir pieejami pilsētu un piepilsētas teritorijās; 

14. uzskata, ka gadījumos, kad gaisa kvalitāte ir zema, prioritārā kārtā būtu jāveicina 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras attīstība, un gaisa kvalitātes plānos būtu 

jāiekļauj informācija par pasākumiem, kas veikti vai plānoti, lai veicinātu 

elektromobilitāti; 

15. prasa ilgstošus ieguldījumus pētniecībā un inovācijā, lai vēl vairāk apvienotu 

atjaunojamos energoresursus un ilgtspējīgus transporta veidus un līdz gadsimta vidum 

sasniegtu izvirzīto mērķi — bezemisiju mobilitāti; 

                                                 
1 OV L 307, 28.10.2014., 1. lpp. 
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16. norāda, ka elektrotransportlīdzekļu īpašnieki visbiežāk uzlādē savus transportlīdzekļus 

mājās vai darbā; uzsver, ka ir nepieciešama visaptveroša un savstarpēji savietojama 

privāta un kopīgi izmantojama publiskā uzlādes infrastruktūra 

elektrotransportlīdzekļiem un velosipēdiem mājās un darbvietās, kā arī pienākums 

nodrošināt šādu uzlādes infrastruktūru degvielas uzpildes stacijās, kas atrodas uz 

tālsatiksmes ceļiem; ņem vērā to, ka optimāla aptvēruma nodrošināšanai ir nepieciešami 

gan publiskā, gan privātā sektora ieguldījumi; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību 

uzstādīt pietiekamu uzlādes infrastruktūru gan jaunās, gan esošajās ēkās; norāda, ka, lai 

sasniegtu ierosinātos mērķus, ir būtiski palielināt informācijas izplatīšanu un iesaistīt 

privāto sektoru; 

17. ar bažām norāda, ka 2017. gadā Eiropā tirdzniecībā tika piedāvāti tikai 19 akumulatoru 

elektrotransportlīdzekļi un 25 no elektrotīkla lādējami hibrīda elektrotransportlīdzekļi 

salīdzinājumā ar vairāk nekā 417 transportlīdzekļu modeļiem ar benzīna un 

dīzeļdegvielas iekšdedzes dzinējiem, kas bija pieejami Eiropas patērētājiem1; 

18. uzsver, ka bez atbilstoša sadales tīkla alternatīvo degvielu izmantošanu palielināt nav 

iespējams; uzsver, ka ir nepieciešams izplatīšanas pienākums, lai mazinātu neskaidrību 

par šīs infrastruktūras apjomu; 

19. aicina Komisiju izstrādāt regulu par viesabonēšanu alternatīvā publiski pieejamā 

degvielas infrastruktūrā, vismaz TEN-T tīklā; 

20. norāda, ka valstu plāni, kas iesniegti Komisijai kā daļa no Direktīvas 2014/94/ES 

īstenošanas, liecina, ka, pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, ka katriem 

10 elektrotransportlīdzekļiem vajadzētu vienu uzlādes punktu, Savienībā patlaban 

pieejamo elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu skaits ir pietiekams salīdzinājumā ar 

ekspluatācijā esošo elektrotransportlīdzekļu skaitu; 

21. vēl norāda, ka ir paredzams, ka valstu plānos par publiskās uzlādes infrastruktūras 

izvēršanu līdz 2020. gadam visā ES tiks ņemts vērā arī paredzamais transportlīdzekļu 

skaita pieaugums un ka uz galvenajām maģistrālēm būs pieejams arī pietiekams skaits 

ātrās uzlādes punktu, vismaz viens ātrās uzlādes punkts pēc katriem 40 km; 

22. uzsver, ka, sākot ar 2020. gadu, būs jāveic ievērojami turpmāki ieguldījumi, papildus 

jau plānotajiem ieguldījumiem, lai ar nepieciešamo infrastruktūru nodrošinātu to 

elektrotransportlīdzekļu skaitu, kuri varētu tikt izmantoti transportā, un ka liela nozīme 

būs ES finansējumam, jo īpaši mazāk attīstītajos tirgos; 

23. uzsver, ka lielāka uzmanība jāpievērš viedas uzlādes risinājumiem; norāda, ka to var 

panākt, nodrošinot, ka prasības privātajā un kopīgajā publiskajā uzlādes infrastruktūrā 

pārsniedz minimālos noteikumus, kas norādīti Eiropas Parlamenta un Padomes 

2010. gada 19. maija Direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti2 pārskatīšanas 

procesā; uzsver, ka nepietiekama uzlādes infrastruktūra ir viens no galvenajiem 

šķēršļiem ilgtspējīga transporta īstenošanai ES; 

                                                 
1 Element Energy starpposma ziņojums “Bezemisiju transportlīdzekļu pieejamība un cenu samērīgums”, 

2017. gada oktobris. 
2 OV L 153, 18.6.2010., 13. lpp. 
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24. uzsver, ka, tā kā ne visiem lietotājiem ir iespēja uzlādēt savus elektrotransportlīdzekļus 

mājās, ir nepieciešams rast integrētus risinājumus dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām 

un apvienot uzlādes iespējas ar citu jau pastāvošu infrastruktūru, piemēram, apgaismes 

stabiem; 

25. norāda, ka elektrotransportlīdzekļu tirgus pieaugums palielinās pieprasījumu pēc tīklā 

pieejamās elektroenerģijas, tomēr Eiropas Vides aģentūras (EVA) dati liecina, ka 

2050. gadā, kad 80 % no visa transportlīdzekļu parka būs elektropiedziņa, pieprasījums 

pēc elektroenerģijas ES palielināsies tikai par 10 %; 

26. uzskata, ka uzlādes infrastruktūra pilsētu teritorijās būtu jāpadara pieejama visu veidu 

transportlīdzekļiem, tostarp koplietošanā esošiem transportlīdzekļiem, elektriskajiem 

autofurgoniem, elektrovelosipēdiem un motorizētiem divriteņu transportlīdzekļiem. 

27. norāda uz uzlabojumiem, ko nesīs krasta elektroenerģija — mazākām CO2 emisijām, 

mazāku trokšņa piesārņojumu, uzlabotu gaisa kvalitāti un citiem ieguvumiem vides 

jomā; aicina Komisiju un dalībvalstis radīt politikas pasākumus krasta elektroenerģijas 

piegādes attīstībai gan iekšzemes, gan jūras ostās, lai samazinātu emisijas no transporta, 

ko darbina fosilais kurināmais; šajā sakarībā mudina dalībvalstis izstrādāt integrētus 

plānus par to, kā ātri ieviest pilnībā elektrificētus prāmjus; norāda, ka būs vajadzīgi 

papildu valsts noteikumi, lai nodrošinātu, ka kuģiem, kas noenkuroti krastā, ir 

pienākums izmantot jebkādu krastā pieejamo tīro elektroenerģiju; turklāt mudina 

palielināt finansiālo atbalstu krasta elektroenerģijas piegādes attīstībai gan iekšzemes, 

gan jūras ostās, jo augstas izmaksas mazina tās ekonomisko lietderību; uzsver iespējas, 

ko šīs jomas turpmākās attīstības atbalstītam piedāvā Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instruments (EISI); 

28. pauž nožēlu par to, ka alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešana notiek pārāk lēni un 

ka ir pieejamais pārāk mazs skaits ar alternatīvu degvielu darbināmu transportlīdzekļu, 

un aicina ražotājus pastiprināt centienus šajā jomā; 

29. aicina dalībvalstis pārskatīt savas enerģijas nodokļu sistēmas, lai atvieglotu un veicinātu 

alternatīvo degvielu ieviešanu, un atcelt apgrūtinošus nodokļus elektroenerģijai, ko 

izmanto alternatīvo degvielu radīšanai, ieskaitot enerģijas pārvēršanu gāzē kā iespēju 

uzglabāt intermitējošus atjaunojamo energoresursu enerģijas veidus; 

30. mudina nodrošināt tīras enerģijas piegādi lidostās (izmantošanai uz zemes stāvošās 

lidmašīnās, kā arī lidostās esošajās pārvietojamās iekārtās ), lai samazinātu petrolejas 

patēriņu, uzlabotu gaisa kvalitāti, kā arī samazinātu klimata pārmaiņu ietekmi un 

troksni; 

31. norāda, ka viens kruīza kuģis ar papildu slodzi 4,6 MW var sadedzināt vairāk nekā 

700 litrus degvielas stundā, kas ir vairāk nekā degvielas daudzums, ko vienā stundā 

patērē 688 kravas automobiļi; 

32. mudina Eiropas automobiļu ražotājus palielināt ieguldījumus īpaši zema emisijas līmeņa 

transportlīdzekļu izstrādē kā vienu no veidiem, kā paātrināt to ieviešanu ES tirgū; aicina 

Komisiju, dalībvalstis un autobūves nozari vēl vairāk paplašināt ar alternatīvu degvielu 

darbināmu viegldarba un smagdarba transportlīdzekļu piedāvājumu, piemēram, 

atbalstos vērienīgus vidējo emisiju samazināšanas mērķus, kas līdz 2025. vai 2030. 
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gadam ir jāsasniedz jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem, vieglajiem 

komerciālajiem transportlīdzekļiem un smagdarba transportlīdzekļiem; 

33. aicina likumdevējus noteikt laika grafiku, pareizo stimulu sistēmu un vērienīguma 

līmeni attiecībā uz mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļu īpatsvaru kopējā ES 

autoparkā, lai līdz 2050. gadam panāktu pilnīgu transporta nozares dekarbonizāciju; 

uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai ar alternatīvu degvielu darbināmu transportlīdzekļu 

tirgū radītu noteiktību attiecībā uz ieguldījumiem un paātrinātu pietiekamas papildu 

infrastruktūras ieviešanu; atzīst, ka problēmas, kas saistītas ar pāreju uz ilgtspējīgu 

transportu, ir radītas visā piegādes ķēdē; 

34. mudina dalībvalstis paātrināt uzlādes infrastruktūras ieviešanu sabiedriskā transporta 

jomā, kā arī stimulēt pieprasījumu pēc autobusiem un citiem sabiedriskā transporta 

transportlīdzekļiem, ko darbina ar alternatīvu degvielu, piešķirot prioritāti tām 

sistēmām, kas emisiju ziņā ir visneitrālākās, raugoties no transportlīdzekļu pilna aprites 

cikla viedokļa; 

35. mudina vietējās un reģionālās iestādes, kuras piedalās klimata un enerģētikas pilsētu 

mēru globālajā paktā, savos ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānos censties iekļaut 

konkrētus pasākumus, jo īpaši, lai izveidotu elektrotransportlīdzekļu uzlādes 

infrastruktūru vai pabeigtu tās izveidi 

36. mudina vietējās un reģionālās publiskās iestādes vairāk izmantot pašreizējās 

līdzfinansējuma iespējas ilgtspējīgai pilsētu mobilitātei, ko sniedz Kohēzijas fonds (KF) 

un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), lai pabeigtu infrastruktūras izveidi 

transportlīdzekļiem ar nulles un zemu emisiju līmeni. 
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Pilar Ayuso, Ivo Belet, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie 

Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, 

Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer 

Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean 

S&D 
Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa 

Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, 

Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, 

Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli 

VERTS/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor 
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EFDD Julie Reid 

ENF Sylvie Goddyn 
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ALDE Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis 

ECR Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. 

Piecha, John Procter 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums: 

+ : par 

- : pret 

0 : atturas 


