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IEROSINĀJUMI
Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un
pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
A. ņemot vērā Komisijas 2005. gada 27. septembra paziņojumu KOM(2005)0459,
1. atbalsta Komisijas viedokli par to, ka visatbilstošākā pieeja ir aviācijas iekļaušana Eiropas
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (EU ETS);
2. Uzskata, ka ir vajadzīga saskaņota pieeja Eiropas līmenī un ka būtu jāizvairās no virknes
savstarpēji nesaskaņotu pasākumu;
3. uzskata, ka šo sistēmu jāpiemēro visiem lidojumiem ES teritorijā un no ES izlidojošiem
reisiem, neatkarīgi no aviosabiedrības izcelsmes valsts;
4. taču uzskata, ka galīgo lēmumu par sistēmas darbības jomu nevar pieņemt, kamēr nav
veikta izpēte par tās ietekmi uz Eiropas aviācijas nozares konkurētspēju;
5. norāda, ka ir jāizvairās no nevajadzīgiem (tirdzniecības) strīdiem un/vai tiesas procesiem;
6. norāda, ka ES ne vēlāk kā Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) sanāksmē
2007. gada oktobrī ir jāsaņem ārpuskopienas valstu (jo īpaši, Amerikas Savienoto Valstu,
Ķīnas, Singapūras, Austrālijas un Apvienoto Arābu Emirātu) konkrēta piekrišana, jo tikai
šādā veidā ir iespējams izveidot atbilstīgu globālu sistēmu, kurā no paša sākuma iesaistītas
EEZ valstis;
7. uzskata, ka sistēmai ir jāattiecas tikai uz CO2;
8. neizslēdz iespēju, ka turpmāk būs jāveic vietējā līmeņa papildu pasākumi;
9. uzskata, ka, ES līmenī piešķirot kopējās emisijas kvotas atsevišķām aviosabiedrībām, ir
jāņem vērā Eiropas aviācijas nozares izaugsme un ka tādēļ aviācija ir jāiekļauj jau esošajā
starpnozaru emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā;
10. uzskata, ka, piešķirot atsevišķām aviosabiedrībām emisijas kvotas, ir jāņem vērā šo
aviosabiedrību ekoloģisko efektivitāti;
11. uzskata, ka lēmumus par maksājumiem nedrīkst pieņemt šo pamatnoteikumu kontekstā,
bet gan saskaņā ar Eiropas Komisijas ierosināto sistēmu un stratēģiju visu transporta veidu
ārējo izmaksu nodošanai;
12. turklāt uzskata, ka ir nepieciešams turpināt darbu pie zinātnisko un tehnisko mērķu
sasniegšanas lidmašīnu un helikopteru enerģijas efektivitātes uzlabošanas ziņā;
13. norāda, ka Septītās pētniecības pamatprogrammas pasākumiem tehnoloģisko jauninājumu
veicināšanai aviācijas un kosmonautikas nozarē, kā arī gaisa satiksmes pārvaldes
uzlabošanai, kas izriet no tiesību aktiem par vienotu gaisa telpu (Single Skies), emisijas
samazināšanas ziņā ir izšķiroša nozīme;
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14. aicina Komisiju uzņemties iniciatīvu, lai uzlabotu gaisa satiksmes kontroli (ATC) un gaisa
satiksmes pārvaldi (ATM) saskaņā ar SESAR projektu un vienotas gaisa telpas tiesību
aktus, lai paaugstinātu lidojumos patērētās enerģijas efektivitāti un samazinātu vai
novērstu tvaika kondensēšanos;
15. aicina Komisiju nodrošināt, lai Septītās pētniecības un attīstības pamatprogrammas iedaļā
„Kopīgie pētījumi” paredzētās apropriācijas piešķirtu lidmašīnu un helikopteru dzinēju
ekoloģiskās efektivitātes un energoefektivitātes uzlabošanai.
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