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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. norāda uz to, ka ilgtspējīgs un videi draudzīgs transporta tīkls ir kā Eiropas ekonomikas 
nervu sistēma, kura attiecīgi jāstimulē, lai pēc iespējas pārietu uz nefosilās degvielas 
dzinējiem;

2. apzinās, ka CO2 emisija, kā arī CO, NOX, GOS un SO4 emisija spēcīgi ietekmē gaisa 
kvalitāti, vispirms un galvenokārt pilsētās, un līdz ar to spēcīgi ietekmē cilvēku veselību, 
izraisot plaušu slimības un dažādus vēža veidus;

3. uzskata, ka transporta nozares atkarības no naftas dēļ alternatīvie un atjaunojamie 
enerģijas avoti visticamāk kļūs arvien nozīmīgāki, tiklīdz būs atbilstoša infrastruktūra; 
tomēr norāda, ka mēs jau šobrīd varētu ietaupīt enerģiju un degvielu, izmantojot videi 
draudzīgu autovadīšanu, un ka arī citiem transporta veidiem būtu jāattīsta un jāveicina 
degvielas taupīšanas metodes, piemēram, ļaujot lidmašīnām izmantot augstuma 
vienmērīgas samazināšanas metodi;

4. ņem vērā to, ka nesenos emisijas samazinājumus fosilās degvielas dzinējiem līdz šim ir 
atsvēris lielāks pieprasījums, kā rezultātā sastrēgumi un gaisa piesārņojums joprojām 
pārsniedz juridiski noteiktās normas; tādēļ uzstāj, ka ir jāpāriet uz citu tehnoloģiju vai 
labāko iespējamo fosilās degvielas tehnoloģiju, un attiecīgi atbalsta pētniecību, ko veic ar 
ES finanšu atbalstu vai bez tā, ar mērķi paātrināt ekoloģisku jauninājumu un jaunu 
tehnoloģiju ieviešanu transporta nozarē;

5. uzstāj, ka tad, ja šādi stimuli nedarbojas brīvajā tirgū, Komisijai un dalībvalstīm jārīkojas 
apņēmīgi un jāiejaucas;

6. ņem vērā to, ka vairākiem ES reģioniem, kuros nav izdarīts vajadzīgais transporta jomā, 
vēl ir jāpanāk pārējie, un tie sasniegs lielu izaugsmi šajā nozarē, tiklīdz tiks pabeigta 
infrastruktūras sagatavošana un pieaugs ekonomikas izaugsmes tempi; šajā sakarībā 
uzskata, ka ir arī svarīgi nākotnes darbības koncentrēt uz infrastruktūras attīstības līmeņa 
atšķirību novēršanu starp dažādiem Eiropas reģioniem un valstīm;

7. aicina Eiropas Komisiju atbalstīt, veicināt un sniegt finanšu atbalstu visas Eiropas mēroga 
„ripojošās automaģistrāles” (rolling highway) attīstībai;

8. ierosina Komisijai turpināt atbalstīt un attiecīgā gadījumā uzsākt kopā ar dalībvalstīm 
kampaņas, lai informētu par videi draudzīga transporta alternatīvām, it īpaši jutīgās 
pilsētteritorijās, kur gaisa kvalitāte un troksnis apdraud cilvēku veselību;

9. uzskata, ka Eiropas vienotā gaisa telpa un Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes 
pārvaldības pētniecība (SESAR) rāda, kā degvielas patēriņu var samazināt par apmēram 
10 % papildus tam, ka tiek ražotas jaunas, degvielas patēriņa ziņā efektīvas un relatīvi 
klusas lidmašīnas;
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10. apzinās, ka apjomīgai pārejai uz jaunām tehnoloģijām transporta nozarē ir nepieciešams 
laiks un ka šajā procesā jāņem vērā atšķirības starp dalībvalstīm, taču vienlaikus mudina 
ieviest ekoloģiskus jauninājumus un racionāli izmantot fosilo degvielu, jo tas šobrīd 
joprojām ir vienkāršākais veids, kā ierobežot transportlīdzekļu radīto emisiju;

11. uzstāj uz to, ka attiecībā uz visiem transporta veidiem pareizi jāīsteno sociālie tiesību akti, 
tostarp darba laika direktīvas, lai tie uzlabotu transporta jomas darbinieku drošību un 
veselību. 


