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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 

pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu un mērķus attiecībā uz ES ieguldījumu COP21 

klimata konferencē, kas notiks Parīzē 2015. gada decembrī; uzsver — gan Komisijai, gan 

dalībvalstīm ir jāvērš uzmanība uz transporta nozari visā konferences gaitā, atsaucoties, 

cita starpā, uz tādām iniciatīvām kā Risinājumu programma, kā arī jāuzņemas vadošā 

loma, lai panāktu pārredzama un saistoša starptautiska nolīguma noslēgšanu, atzīstot 

nevalstisko dalībnieku nozīmību; aicina Komisiju konferences gaitā aktīvi atbalstīt 

iniciatīvas ilgtspējīgas mobilitātes pilsētās un sabiedriskā transporta jomā; 

2. aicina Komisiju piedāvāt COP21 pusēm atbalstu un specializētas zināšanas attiecībā uz 

valstu ieguldījuma noteikšanu, vienlaikus veicinot izpratni par transporta nozares nozīmi 

visaptverošu stratēģiju pieņemšanā, lai samazinātu SEG emisijas; 

3. atzīst, ka Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO) ir apņēmusies izstrādāt 

starptautisku, uz tirgu orientētu aviācijas radīto emisiju samazināšanas mehānismu; tomēr 

nožēlo to, ka līdz šim nav vērojami panākumi un vērienīga pieeja; vērš uzmanību uz to, ka 

ICAO un Starptautiskajā Jūrniecības organizācijā (IMO) ir nepieciešami starptautiski 

pieņemti noteikumi, lai izpildītu aviācijas un jūrniecības CO2 emisiju samazinājuma 

mērķus; tāpēc aicina visas puses izrādīt apņēmību, lai izstrādātu efektīvu un strukturālu 

instrumentu un pasākumus, kas nodrošinātu aviācijas CO2 emisiju samazināšanu; aicina 

IMO paātrināt darbu, lai panāktu nolīguma noslēgšanu par starptautisko pārvadājumu 

radīto emisiju efektīvu regulējumu un samazināšanu līdz 2016. gadam;  

4. prasa, lai Parīzes protokolā tiktu iekļauti tādi SEG samazināšanas mērķi starptautiskajai 

aviācijai un jūras pārvadājumiem, kas atbilst globālajam oglekļa budžetam temperatūras 

pieauguma saglabāšanai 2°C robežās, un aicina visas puses, tostarp Komisiju un 

dalībvalstis, Parīzes protokolā prioritārā kārtā uzņemties globālus, kvantitatīvus SEG 

emisiju samazināšanas mērķus, kā arī strādāt ar ICAO un IMO, lai līdz 2016. gada beigām 

panāktu vienošanos par uzticamu instrumentu, ar kuru varētu nodrošināt nepieciešamos 

emisiju samazinājumus; uzsver, cik svarīgi ir ņemt vērā salu un tālāko reģionu īpašo 

situāciju, lai nodrošinātu, ka veikums vides jomā, jo īpaši šajos reģionos, neietekmē 

mobilitāti un piekļuvi tiem; 

5. atzīst, ka saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 5. novērtējuma ziņojumu 

kopējais oglekļa budžets, kas saglabā cerību nepieļaut globālās vidējās temperatūras 

paaugstināšanos vairāk nekā par 2°C, ir tāds, ka laikā no 2011. līdz 2100. gadam kopējās 

kumulatīvās emisijas nedrīkst pārsniegt 1010 Gton CO2; 

6.  uzskata, ka, nepievēršot vairāk uzmanības transporta nozares emisiju samazināšanai, 

nebūs iespējams sasniegt vispārējos klimata mērķus, jo transports ir vienīgā nozare, kurā 

siltumnīcefekta gāzu emisijas turpina pieaugt (par 30 % pēdējo 25 gadu laikā); uzsver, ka 

šos mērķus būs iespējams sasniegt vienīgi ar saistošiem SEG samazināšanas mērķiem un 

atjaunojamās enerģijas pilnīgu integrēšanu tirgū, ar tehnoloģiski neitrālu pieeju 

dekarbonizācijai un pilnīgāk integrētu transporta un investīciju politiku, kurā līdztekus 
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tehnoloģiskam progresam iestrādāti transporta veidu maiņas politikas virzieni, kā arī ar 

izvairīšanos no transportēšanas (piemēram, ilgtspējīga loģistika, vieda pilsētvides 

plānošana un integrētās modalitātes pārvaldība);  

7. norāda, ka 94 % transporta — pārsvarā autotransports, aviācija un jūras pārvadājumi — ir 

atkarīgi no fosilā kurināmā un tāpēc steidzami nepieciešami pasākumi, lai paātrinātu 

virzību uz savlaicīgu Baltās grāmatas mērķu sasniegšanu līdz 2030. gadam, saistībā ar 

atjaunojamām degvielām, elektroenerģiju un mazoglekļa alternatīvām; uzskata, ka 

transporta energoefektivitātes uzlabošanai ir jābūt vienai no galvenajām Eiropas transporta 

politikas prioritātēm; uzsver, ka ir nepieciešams spēcīgi attīstīt jaunas ilgtspējīgas un 

bezemisiju enerģijas izplatīšanas kanālus, lai atbalstītu vērienīgo pāreju uz ilgtspējīgāku 

enerģiju un samazinātu atkarību no fosilā kurināmā un importētas enerģijas; 

8. norāda, ka vairāk nekā puse no pasaules iedzīvotājiem patlaban dzīvo pilsētās un 

lielpilsētās un ka pilsētu transports ir viens no galvenajiem SEG emitētājiem transporta 

nozarē; tāpēc mudina Komisiju un dalībvalstis aktīvi veicināt izpratni par ilgtspējīgas 

mobilitātes nozīmi pilsētās, lai panāktu samazināšanas saistību izpildi; uzsver, ka atbildīga 

zemes izmantošana un plānošana, kā arī ilgtspējīgi transporta risinājumi pilsētās efektīvi 

palīdz sasniegt CO2 emisiju samazināšanas mērķi; aicina Komisiju īstenot pasākumus, kas 

nepieciešami, lai visnotaļ veicinātu sabiedrisko transportu, kopīgās mobilitātes 

risinājumus, kā arī iespējas pārvietoties kājām un ar velosipēdu, jo īpaši blīvi apdzīvotās 

teritorijās, kā arī attiecīgos gadījumos sagatavot priekšlikumus ES regulējuma 

uzlabošanai, lai veicinātu multimodalitāti un jaunus mobilitātes un loģistikas 

pakalpojumus;  

9. uzsver, ka transporta nozarē ir nepieciešams labs energoavotu sadalījums un to var 

sasniegt, veicinot alternatīvos transportlīdzekļus, kas darbināmi ar dabasgāzi un biogāzi, 

un ar visiem politikas virzieniem ilgtspējīgu transporta veidu veicināšanai, tostarp 

transporta elektrifikācijas un intelektisku transporta sistēmu veicināšanai;  uzsver, ka īpaša 

uzmanība jāpievērš dzelzceļiem, tramvajiem, elektrificētiem autobusiem, 

elektrotransportlīdzekļiem un elektrovelosipēdiem, ņemot vērā pilna dzīvescikla 

perspektīvu, kā arī jācenšas pilnībā izmantot atjaunojamos elektroenerģijas avotus; 

visnotaļ mudina vietējās sabiedriskā transporta iestādes un transporta operatorus kļūt par 

virzības noteicējiem mazoglekļa autoparku un tehnoloģiju ieviešanā;  

10. uzsver, ka ir nepieciešams soli pa solim internalizēt transporta ietekmi uz klimatu 

visaptverošā pasākumu kopumā pareizai cenu noteikšanai šajā nozarē un taisnīgas 

konkurences starp transporta veidiem iedibināšanai; aicina Komisiju, nodrošināt, ka 

atbilstīgi ES finanšu instrumenti un investīciju finansējums, tostarp no klimata fondiem, ir 

pieejami tiem projektiem transporta nozarē, kuriem būs pozitīva ietekme uz vidi, 

vienlaikus neizslēdzot nevienu transporta veidu, un jo īpaši veicināt pilsētu ilgtspējīgas 

mobilitātes plānu izstrādi; tāpēc aicina piemērot apvienojumā vairākus instrumentus, 

tostarp pasākumus negatīvās ārējās ietekmes izmaksu iekļaušanai un pētniecības un 

izstrādes, kā arī liela mēroga videi nekaitīga transporta tehnoloģiju demonstrējuma 

projektu finansēšanai, un radīt stimulus tam, lai šīs tehnoloģijas tiktu pieņemtas; 

11. norāda, ka SEG emisiju patiešām būtiska samazinājuma panākšanai izšķiroši svarīgas ir 

gan īstermiņa, gan ilgtermiņa transporta emisiju samazināšanas stratēģijas; 
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12. norāda, ka ir jāapsver Kosmosa jomas nodrošināto iespēju izmantošana, īstenojot klimata 

pārmaiņu mazināšanas pasākumus un pielāgojoties tām, jo īpaši attiecībā uz 

siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un uzraudzību; mudina Komisiju aktīvi atbalstīt 

globālu uzraudzības sistēmu CO2 un CH4 emisijām; aicina Komisiju veicināt centienus 

izstrādāt ES mēroga sistēmu SEG emisiju mērīšanai, autonomi un neatkarīgi izmantojot 

un paplašinot programmas Copernicus misijas; 

13. uzsver, ka ES ir atbildīgi jāuzņemas tās līdera loma, un atzīst — ja tās vērienīgā pieeja un 

mērķi netiks pārņemti citos pasaules reģionos, var ciest ES konkurētspēja. 
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