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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

A. tā kā transporta nozarei, kuras enerģijas patēriņš ir trešdaļa no ES enerģijas patēriņa, ir 

milzīgs energoefektivitātes un oglekļa emisiju samazināšanas potenciāls un tāpēc tai 

vajadzētu būt nozīmīgai lomai pārejā uz jauniem enerģijas risinājumiem un uz mazoglekļa 

sabiedrību; tā kā, lai to nodrošinātu, ir nepieciešami moderni inovatīvi uzkrāšanas 

risinājumi un infrastruktūra, kuru pamatā būtu alternatīvi enerģijas avoti, kā arī 

nepieciešama digitāla inovācija transporta uzņēmumu un viedās mobilitātes pakalpojumu 

atbalstam, jo īpaši transporta nozares MVU, jaunuzņēmumiem un jauniem 

uzņēmējdarbības modeļiem; 

B. tā kā transporta nozarei ir izšķiroša nozīme Parīzes klimata nolīguma īstenošanā un tā 

mērķa — ierobežot globālo temperatūras pieaugumu krietni zem 2°C — sasniegšanā; tā 

kā transporta nozares dekorbanizācija ir atkarīga no atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ieviešanas un tāpēc, lai panāktu nozaru integrāciju, ir nepieciešama cieša saikne starp 

enerģijas un transporta nozari, kā arī starp industriālo un zinātnisko pētniecību, pilnībā 

ievērojot tehnoloģiskās neitralitātes principu; 

C. tā kā energoefektivitātes, atjaunojamo energoresursu enerģijas tehnoloģijas un 

elektromobilitātes pastiprināta veicināšana un atbalstīšana līdztekus digitalizācijai, 

intelektiskām transporta sistēmām un viedai infrastruktūrai, kas optimizē enerģijas 

ražošanu, paātrinās pāreju uz konkurētspējīgu mazoglekļa ekonomiku, kas atbalstītu 

darbvietu izveidi, izaugsmi un ieguldījumus, un stimulētu Eiropas ekonomikas; 

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu1 un tajā ierosinātos pasākumus, tostarp Komisijas un 

Eiropas Investīciju bankas plānus izveidot Tīrāka transporta mehānismu, līdzīgi 

pašreizējam Zaļās kuģniecības mehānismam, lai atbalstītu jaunu alternatīvās enerģijas 

transporta risinājumu ieviešanu, izstrādi un inovāciju; kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 

Stratēģisko investīciju fondam (ESIF) paredzēto lomu privāto investīciju mobilizācijai 

šajā jomā; uzsver, ka publiskās un privātās partnerības un kopuzņēmumi pētniecības, 

attīstības un inovācijas jomā (piemēram, kopīgā tehnoloģiju ierosme kurināmā elementu 

un ūdeņraža jomā) varētu samazināt riska faktoru, tādējādi radot atbilstīgus stimulus un 

apstākļus investoru piesaistīšanai tīrai enerģijai; 

2. aicina Komisiju novērtēt infrastruktūras vajadzības alternatīvo degvielu ieviešanai, lai 

risinātu visas īpašās enerģijas problēmas atbilstoši dažādām transporta nozarēm, tostarp 

dzelzceļa, vieglo un smago transportlīdzekļu, kā arī aviācijas, kuģniecības un ūdensceļu 

transportam;  

3. pauž stingru pārliecību, ka, lai sasniegtu ES atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ieviešanas mērķus, politikas veidotājiem steidzami nepieciešams uzlabot investīciju vidi, 

ne tikai attiecībā uz investīciju politiku, bet arī attiecībā uz konkurences, tirdzniecības un 

finanšu tirgus politiku; atgādina, ka investīciju vide ir viens no galvenajiem faktoriem, kas 

attur no investēšanas un inovācijas atjaunojamo energoresursu enerģijā, un ka plašākai 

                                                 
1 COM(2016)0763. 
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investīciju videi nevajadzētu būt pretrunā investēšanai un inovācijai atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā; 

4. uzsver, cik svarīgi ir atbalstīt un izvērst visdaudzsološākās inovācijas un vismodernākās 

tehnoloģijas Eiropā, šajā nolūkā izmantojot augšupēju, uz lietotāju orientētu, tehnoloģiski 

neitrālu un starpdisciplināru pieeju enerģētikas, transporta un digitālo tehnoloģiju saskares 

jomā, jo īpaši to tehnoloģiju gadījumā, kuras sniedz ievērojamu siltumnīcefekta gāzu 

(SEG) emisiju aiztaupījumu, ievērojot aprites cikla aspektu (tostarp ar ūdeņradi darbināmi 

transportlīdzekļi un elektrotransportlīdzekļi); atzinīgi vērtē Eiropas Pētniecības padomes 

darbu fundamentālo pētījumu jomā un Komisijas iniciatīvu izveidot Eiropas Inovācijas 

padomi; uzskata, ka sinerģijas starp Eiropas transporta tīklu, telekomunikāciju un 

atjaunojamo energoresursu enerģijas tīkliem ir vairāk jāatbalsta nākamajā daudzgadu 

finanšu shēmā (DFS); 

5. atzīmē, ka ES pētniecības un izstrādes programmas "Apvārsnis 2020" ietvaros tiek daudz 

darīts, lai transporta nozarē līdz 2050. gadam panāktu 60 % SEG emisiju samazinājumu 

salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni1 atgādina, ka ES pētniecības un inovācijas 

programmas ir galvenais faktors, kas ļauj enerģijas, IKT inovācijas un intelektiska 

transporta sistēmas ieviest tirgū; aicina Komisiju pieejamo finansējumu turpmāk 

uzskatāmāk novirzīt savstarpēji saistītām stratēģiskām prioritātēm, piemēram, mazemisiju 

mobilitātei, alternatīvo degvielu uzpildes infrastruktūrai, elektromobilitātei un integrētam 

pilsētransportam, īpašu uzmanību pievēršot visu veidu piesārņojošām emisijām, trokšņa 

mazināšanai, ceļu satiksmes drošībai, satiksmes pārslodzei, sastrēgumiem, un to darīt, 

nodrošinot tehnoloģiju neitralitātes principa ievērošanu; norāda arī, ka ir svarīgi izstrādāt 

modernās biodegvielas, palielināt dzelzceļa pārvadājumu un velotransporta īpatsvaru; 

6. atzinīgi vērtē to, ka Komisija atbalstīs inovatīvu tīras enerģijas risinājumu ieviešanu tirgū 

ar publisko iepirkumu un atzinīgi vērtē „tīro” autotransporta līdzekļu direktīvas 

pārskatīšanu, un atzīst iespējamo ieguvumu sabiedriskā transporta iestādēm un 

operatoriem, autobusu ražotājiem, piegādes nozarei, enerģijas piegādātājiem, valsts un 

starptautiskajām asociācijām un pētniecības centriem; aicina Komisiju bez vilcināšanās 

nākt klajā ar priekšlikumiem šajā jomā; 

7. mudina izveidot Stratēģisko transporta pētniecības un inovāciju programmu, kuras pamatā 

būtu ceļveži, kas izstrādāti, apspriežoties ar dalībvalstīm un Komisiju, kā arī ar vietējām 

un reģionālajām iestādēm un operatoriem, un atbilstīgs pārvaldības mehānisms, lai 

atbalstītu transporta nozarē tik ļoti nepieciešamo pētniecību, inovāciju un jaunu 

tehnoloģiju ieviešanu un veicinātu zemu emisiju mobilitāti; aicina šo ceļvežu secinājumus 

iekļaut Komisijas gada darba programmā; 

8. uzsver, ka nepieciešams dalīties ar paraugpraksi un izvērst tās ieviešanu, kā arī 

apmainīties ar informāciju starp dalībvalstīm un izvērst viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 

pilsētvides projektu ieviešanu; uzsver ieguvumus no stingrākiem CO2 emisiju standartiem 

pēc 2020.-2021. gada saskaņā ar ES dekarbonizācijas mērķiem, kas ir inovācijas un 

efektivitātes virzītājs,  prasa nodrošināt integrētu un koordinētu pieeju, lai vērā tiktu ņemta 

ES pilsētvides dimensija un valstu politikas virzieni un likumdošana, kā arī prasa 

nodrošināt ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu izstrādi, lai atbalstītu un mudinātu 

                                                 
1  Kā noteikts Komisijas baltajā grāmatā “Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz 

konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” (COM(2011)0144)  
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dalībvalstis uzlabot iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti, kā arī vides stāvokli pilsētu 

teritorijās; mudina izstrādāt kooperatīvas intelektiskā transporta sistēmas un autonomus 

transportlīdzekļus, un ieviest komunikācijas infrastruktūras, lai nodrošinātu lielu jaudu un 

zemu latentumu, kas nepieciešams 5G tīklam; infrastruktūras kvalitātes jomā aicina aktīvi 

censties samazināt nevienlīdzību un uzlabot sadarbību starp pilsētu un lauku teritorijām un 

starp vairāk attīstītiem reģioniem un tiem reģioniem, kuri ir mazāk attīstīti; 

9. atzīmē, ka transports rada gandrīz vienu ceturtdaļu SEG emisiju Eiropā un ir galvenais 

gaisa piesārņojuma cēlonis pilsētās; norāda, ka autobusi ir jebkuras sabiedriskā transporta 

sistēmas nozīmīga daļa, ka daudzās ES pilsētās tas ir vienīgais sabiedriskais transports un 

ka autobusu elektrifikācija līdztekus ar daudziem ilgtspējīgas alternatīvās degvielas 

risinājumiem ir daudzsološa iespēja samazināt ES sabiedriskā transporta pakalpojumu 

oglekļa emisiju ietekmi; 

10. uzsver, ka mums ir ari jābūt spējīgiem ražot tīru enerģiju, ja mēs vēlamies ieviest "tīrus'' 

transportlīdzekļus; uzskata, ka elektrotransportlīdzekļi, kurus apgādā ogļu elektrostacijas, 

gluži vienkārši neiederas bezoglekļa ekonomikas koncepcijā; 

11. uzsver, ka jebkurām investīcijām nākotnes tehnoloģiju pētniecībā un izstrādē, kuras 

nepieciešamas tīrai un bezoglekļa mobilitātei, jānosaka pamatprasība mainīt pievadītās 

enerģijas veidu; 

12. atbalsta Komisijas tālejošos mērķus, jo īpaši attiecībā uz nepieciešamību piešķirt prioritāti 

energoefektivitātei, tostarp nodrošināt vienotu ES viedo elektrotīklu, sniegt lielāku 

finansiālo atbalstu, jo īpaši MVU un tūrisma nozarei, un pieņemt tīras enerģijas politikas 

virzienus, lai paātrinātu pāreju uz zemu emisiju alternatīviem energoavotiem; mudina 

dalībvalstis pievienoties iniciatīvai "Misija inovācija" un nākamajos gados palielināt savus 

tīras enerģijas pētniecības publiskos izdevumus; mudina Komisiju investēt arī 

mērķtiecīgās komunikācijas kampaņās, kuras tiecas palielināt informētību par enerģijas 

ražošanas ciklu, problēmām, kas skar pētniecību šajā jomā, un riskiem saistībā ar 

neilgtspējīgu patēriņa modeli;  

13. norāda, ka attiecībā uz transportu ir skaidrs, ka no atjaunojamiem energoresursiem un 

citiem alternatīviem energoresuriem ražota elektrība ir daudzsološa alternatīva fosilajam 

kurināmajam; tomēr uzsver, ka būs vajadzīgi būtiski ieguldījumi, lai attīstītu nepieciešamo 

infrastruktūru; atgādina, ka svarīgi ir atzīt to, ka, pārslēdzoties vai pat pārejot uz tīrākas 

enerģijas alternatīvām, dažām nozarēm tas būs sarežģītāks posms nekā citām; uzsver 

nepieciešamību pastiprināt inovatīvu atjaunojamās enerģijas sistēmu pētniecību transporta 

nozarē, piemēram, tādu, kas izmanto saules un vēja enerģiju kuģiem, sasaistot 

atjaunojamās enerģijas avotus ar elektriskā dzelzceļa tīkliem, un lai gan aviācija, 

visticamāk, paredzamā nākotnē joprojām būs atkarīga no ogļūdeņražu degvielām, uzsver, 

ka nepieciešama pētniecība par risinājumiem attiecībā uz aviācijas pievienotās vērtības 

veidošanas ķēdi, kas varētu palīdzēt samazināt ražošanas un inovācijas ietekmi uz vidi. 
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