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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīmē, ka transports veido gandrīz vienu trešdaļu kopējā enerģijas pieprasījuma Eiropas 
Savienībā un ir otrais visstraujāk augošā enerģijas pieprasījuma sektors ES; tādēļ uzskata, 
ka ir svarīgi īpaši pasākumi efektīvākai enerģijas izmantošanai visos transporta sektoros, 
lai nodrošinātu noturīgu enerģijas izmantošanu transporta nozarē; atgādina, ka, ja vien 
nenotiek būtiskas izmaiņas, pasažieru transporta pakalpojumu īpatsvars turpinās 
palielināties visu citu transporta pakalpojumu vidū, jo īpaši ceļu transportā un aviācijā; 

2. uzsver, ka transporta nozare ir lielā mērā atkarīga no degvielas, ko iegūst no naftas, 
galvenokārt benzīna, dīzeļdegvielas un petrolejas tipa degvielas, kas kopā veido 98% no 
galīgā enerģijas pieprasījuma transporta nozarē; atzīmē, ka šīs degvielas ļoti lielos 
daudzumos importē no trešām valstīm, kas liek apšaubīt noturības aspektus un šo piegāžu 
drošību; atzīmē, ka lielāka energoefektivitāte, kas Zaļajā grāmatā par enerģiju ir atzīta par 
ļoti būtisku, pirmkārt un galvenokārt ir jāsasniedz transporta nozarē, kurā 80% enerģijas 
patērē autotransports un kurai jābūt absolūti prioritārai;

3. uzskata, ka piedevu procentuālais īpatsvars dīzeļdegvielā un benzīnā būs jāpalielina un 
vajadzības gadījumā jānosaka kā obligāta prasība, ja nolems ieviest pirmās paaudzes 
biodegvielas;

4. tādēļ uzskata, ka transportam ir galvenā loma noturīgas, konkurētspējīgas un drošas 
energoapgādes un enerģijas izmantošanas veicināšanā Eiropas Savienībā, ņemot vērā 
īpašu un izmērāmu patēriņa rādītāju samazināšanas iespējas īstermiņā un efektīvu un 
noturīgu infrastruktūras uzlabojumu iespējas vidējā termiņā; norāda, ka, lai panāktu 
Eiropas līmeņa saimniecisko konkurētspēju, ir vajadzīga enerģētikas stratēģijas un 
transporta politikas integrēta attīstība; 

5. atzinīgi vērtē ES institūciju īstenotās likumdošanas un citas iniciatīvas, kas ir uzlabojušas 
enerģijas izmantošanas intensitāti (primārās enerģijas pieprasījums uz vienu IKP vienību) 
transporta nozarē; tādēļ aicina veikt pasākumus, lai jo īpaši transporta nozarē atbalstītu 
Eiropas enerģijas taupīšanas un alternatīvās enerģijas patēriņa platformu, kas 
piemērojama ne tikai autotransportam, bet arī gaisa un jūras transportam; 

6. atgādina, ka šīs iniciatīvas ietver pasākumus, lai uzlabotu kravu transporta sistēmu 
(Marco Polo II) darbību atbilstīgi vides prasībām; smago kravas transportlīdzekļu 
izmantojuma paredzēšanu konkrētām infrastruktūrām; tuvjūras satiksmes veicināšanu; 
pasākumus, lai sekmētu iekšējo ūdensceļu transportu (Naiades); iniciatīvu CARS 21, lai 
paātrinātu vairāk automašīnu ar ekonomisku degvielas patēriņu izstrādi; transportlīdzekļu 
nodokļu režīmu pārstrukturēšanu, lai sekmētu automašīnu ar ekonomisku degvielas 
patēriņu izmantošanu; pasākumus, lai veicinātu biodegvielas ieviešanu un izmantošanu 
transporta nozarē; Vienotās gaisa telpas un SESAR sistēmas, kā arī Eiropas Emisiju 
tirdzniecības sistēmas attīstību, kas samazinās aviācijā izmantojamās petrolejas tipa 
degvielas patēriņu, un Galileo projektu, kas optimizēs satiksmes vadību;

7. uzstāj, ka turpmāka attīstība jāīsteno, izveidojot saskaņotu Eiropas transporta tīklu 
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galvenokārt dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu un tuvjūras satiksmē, nosakot pareizu līdzsvaru 
transporta veidu attīstībai nākotnē un sekmējot pētniecību un tehnoloģiskos 
jauninājumus, lai palielinātu ekonomisku degvielas patēriņu, mazinātu atkarību no naftas 
produktiem un mazinātu degvielas zudumus, risinot sastrēgumu un gaisa kuģu gaidīšanas 
procedūras jautājumus, turpinot izstrādāt transportlīdzekļus ar ekonomisku degvielas 
patēriņu un transportlīdzekļus, kas izmanto alternatīvās degvielas, kā arī veicot 
pasākumus, lai sekmētu ekoloģiski nekaitīgu sabiedrisko un privāto transportlīdzekļu ar 
ekonomisku degvielas patēriņu izmantošanu, jo īpaši pilsētās;

8. uzskata, ka lielāka aviācijas efektivitāte un saīsināts lidojumā pavadītais laiks, tādu
hibrīdu transportlīdzekļu ar ekonomisku degvielas patēriņu izstrāde un lietošana, kuros 
izmanto, piemēram, kurināmā elementu tehnoloģiju un biodegvielu priekšrocības, kā arī 
dzelzceļa kravu transporta sektora turpmāka attīstīšana, vienlaicīgi uzlabojot slodzes 
koeficientu kravu transporta sektoram kopumā, palīdzēs ierobežot un padarīt efektīvāku 
enerģijas izmantošanu;

9. uzstāj, ka ir jārīko kampaņas, lai izglītotu Eiropas pilsoņus un mainītu viņu attieksmi par 
labu ilgtspējīgākai mobilitātei.
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