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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. aicina Komisiju un dalībvalstis izrādīt lielāku politisko gribu turpināt padziļināt un 

stiprināt transporta vienoto tirgu un izveidot vienlīdzīgus konkurences apstākļus, lai 

nodrošinātu atklātu un godīgu konkurenci starp valsts un privātajiem uzņēmumiem 

transporta, pasta un tūrisma nozarē, vienlaikus ņemot vērā citas ES politikas jomas, 

mērķus un principus, tostarp sociālo dimensiju, kas ir svarīga transporta iekšējā tirgus 

netraucētai darbībai; 

2. uzsver, cik nozīmīga ir savienojamība un transporta infrastruktūra izdzīvošanai, 

ekonomikas attīstībai un publisko un privāto pakalpojumu nodrošināšanai reģionos un 

tālākās teritorijās; 

3. tādēļ cer, ka vispārējais Eiropas transporta tīkls (TEN-T) tiks pabeigts; 

4. uzsver, ka nepieciešamību garantēt transporta darbinieku tiesību efektīvāku aizsardzību 

pret ļaunprātīgu izmantošanu nedrīkst izmantot kā ieganstu, lai ierobežotu brīvu 

konkurenci starp uzņēmumiem no dažādām dalībvalstīm; aicina Komisiju, izstrādājot 

tiesību aktus, kuriem būs ievērojama ietekme uz vienotā transporta tirgus darbību, ievērot 

proporcionalitātes un subsidiaritātes principus; 

5. norāda uz problēmām, ar ko saskaras pasta operatori pēc vienotā tirgus izveides; uzsver, 

ka šā vērienīgā projekta panākumi, jo īpaši tiešsaistes tirdzniecības jomā, lielā mērā ir 

atkarīgi no veida, kādā tiks organizēts paku piegādes pakalpojumu tirgus; uzsver 

nepieciešamību garantēt taisnīgus un vienlīdzīgus pārrobežu konkurences apstākļus 

publiskā un privātā sektora dalībniekiem, kas sniedz komerciālus pakalpojumus; 

6. uzsver, ka konkurences politikai vajadzētu ievērot visu attiecīgo nozaru operatoru sociālās 

tiesības; 

7. uzsver, ka dalībvalstis bieži vien nepilnīgi īsteno ES transporta jomas tiesību aktus un 

neievēro Līgumu principus, jo īpaši gadījumos, kad transporta joma ir monopols centrālās 

valdības pārziņā; aicina Komisiju un dalībvalstis pienācīgi īstenot ES tiesību aktus, kas 

garantē iekšējā tirgus pareizu darbību, un nodrošināt šo aktu izpildi, lai dotu papildu 

labumu uzņēmumiem un nozarei, patērētājiem, darba ņēmēju sociālajiem apstākļiem un 

videi; 

8. uzsver, ka ir svarīgi novērst fiziskos, tehniskos un regulatīvos šķēršļus dalībvalstu starpā, 

lai nepieļautu vienotā tirgus sadrumstalotību un atvieglotu pārrobežu mobilitāti un 

teritoriālo sadarbību, tādējādi veicinot konkurenci; 

9. vērš Komisijas uzmanību uz netiešiem šķēršļiem konkurencei, ko rada atšķirības 

noteikumos par nodokļiem, drošību, transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikiem, tipa 

apstiprinājumiem un pasažieru tiesībām; 

10. atzinīgi vērtē digitālo tehnoloģiju attīstību transporta un tūrisma nozarē, tādējādi veicinot 
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konkurenci, radot darbvietas, atvieglojot MVU piekļuvi lielākiem tirgiem un dodot reālu 

labumu patērētājiem; norāda, ka sadarbīgās ekonomikas digitalizācija un apsveicamā 

attīstība radīs būtiskas pārmaiņas šā sektora darbības vidē un ka ir vajadzīgs atbilstošs un 

skaidrs tiesiskais regulējums, lai digitalizācijas process nestu labumu; 

11. uzsver, ka uzņēmumi, kas darbībā izmanto jaunus uzņēmējdarbības modeļus, pozitīvi 

ietekmē ES transporta un tūrisma tirgu, jo īpaši padarot pakalpojumus pieejamākus un 

uzlabojot to kvalitāti; 

12. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu apspriest ārējos aviācijas nolīgumus ar vairākām 

nozīmīgām valstīm un reģioniem pasaulē; uzskata, ka tie ne tikai uzlabos piekļuvi tirgum, 

bet arī sniegs jaunas uzņēmējdarbības iespējas vienai no labākajām pasaulē, proti, Eiropas 

aviācijas nozarei, radīs augstas kvalitātes darbvietas, uzturēs stingrus drošības standartus, 

ievēros nozares darba ņēmēju tiesības un sniegs labumu patērētājiem; uzsver, ka 

Parlamentam ir svarīga loma šajās sarunās; 

13. aicina Komisiju, vedot sarunas par šiem ārējiem aviācijas nolīgumiem, tajos iekļaut 

godīgas konkurences klauzulu, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus; 

14. mudina Komisiju veicināt saskaņotību, tostarp attiecībā uz ES subsīdiju sadali starp 

lidostām, kas ir tuvu viena otrai, bet dažādās valstīs; 

15. uzskata, ka attiecībā uz ostas pakalpojumiem ir jāizstrādā atklātāks, konkurētspējīgāks un 

pārredzamāks tiesiskais regulējums valsts ostām Eiropā, vienlaikus radot papildu 

nodarbinātības iespējas; 

16. uzskata, ka palielināta konkurence, ko rada pakāpeniska ES kravas autopārvadājumu 

tirgus atvēršana, var sniegt labumu patērētājiem, bet stingri nosoda to, ka daži pasākumi, 

ko piemēro vairākas dalībvalstis, apdraud vienotā tirgus viengabalainību šajā jomā; 

atbalsta Komisijas nostāju vērsties pret šādiem pasākumiem; 

17. cer, ka autopārvadājumu tirgus atvēršana nebūs vēl viens sociālā dempinga cēlonis, un 

turklāt pauž nožēlu par „pastkastītes uzņēmumu” parādību; 

18. turklāt pauž nožēlu, ka ES politika pienācīgi nepievēršas mazākiem furgoniem, 

neraugoties uz to, ka tie tiek izmantoti aizvien vairāk, lai apietu pareizu nodarbinātības, 

drošības un vides aizsardzības tiesību aktu piemērošanu; 

19. aicina Komisiju cieši uzraudzīt oligopolistiskas dempinga cenu tendences, jo īpaši 

aviācijā, kā arī lielu attālumu un maršruta autobusu pārvadājumu nozarēs, un uzstāj uz ES 

tiesību aktu pareizu piemērošanu un vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem intermodālo 

pārvadājumu jomā; 

20. aicina steidzami pabeigt sarunas par ceturto dzelzceļa nozares tiesību aktu kopumu un 

uzskata, ka tas vēl vairāk atvērs dzelzceļa pasažieru transporta nozari konkurencei un 

uzlabos visas dzelzceļa nozares efektivitāti, vienlaikus nodrošinot sabiedriskā 

pakalpojuma pienākuma kvalitāti un nepārtrauktību; 

21. atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemts ceturtā dzelzceļa nozares tiesību aktu kopuma tehniskais 

pīlārs, un uzskata, ka tas uzlabos dzelzceļa satiksmes drošību, vienlaikus ar sadarbspējas 
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palīdzību novēršot tehniskos šķēršļus konkurencei; 

22. uzsver tūrisma nozīmi, jo tas ir svarīgs ekonomiskās izaugsmes un jaunu darbvietu 

izveides virzītājs, un aicina Komisiju proaktīvi veicināt Eiropas tūrisma nozares 

konkurētspēju un izveidot labvēlīgu vidi tās izaugsmei un attīstībai; 

23. uzsver, ka pasta pakalpojumiem un jo īpaši paku pārrobežu piegādei ir būtiska nozīme 

attiecībā uz e-komercijas nozares attīstību visā ES; atzinīgi vērtē Komisijas pretmonopola 

izmeklēšanu e-komercijas nozarē un mudina to turpināt uzraudzīt paku sūtījumu un pasta 

tirgus attīstību; 

24. uzsver nepieciešamību finansēt ilgtspējīgus, pieejamus un drošus transporta projektus, kas 

varētu palīdzēt uzlabot visas Eiropas transporta sistēmas darbību; 

25. aicina izmantot ES fondus, piemēram, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, 

Kohēzijas fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu un pamatprogrammu “Apvārsnis 

2020”, lai attīstītu Eiropas transporta infrastruktūru un palielinātu pakalpojumu kvantitāti 

un kvalitāti; 

26. aicina dalībvalstis veltīt pienācīgu uzmanību pārrobežu infrastruktūras projektu 

pabeigšanai un koordinēt savus svarīgākos transporta nozares plānus ar kaimiņu 

dalībvalstīm; 

27. uzskata, ka ir svarīgi pilnībā izmantot tādus inovatīvus finanšu instrumentus kā Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), kas ir piemēroti transporta nozares projektu 

finansēšanai, lai atbalstītu izaugsmi un konkurētspēju; tomēr uzsver, ka ESIF garantiju 

fondam paredzētos līdzekļus nevar palielināt uz Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instrumenta vai pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” finansējuma rēķina, jo tie ir svarīgi 

instrumenti kopējā tirgus izveidei transporta nozarē; 

28. uzsver, ka pilnīga dzelzceļa transporta tirgus atvēršana varētu dot vairākus ieguvumus 

operatoriem un pasažieriem visās dalībvalstīs; tomēr norāda uz vajadzību šajā procesā 

ņemt vērā atšķirīgās dzelzceļa infrastruktūras attīstības pakāpes dalībvalstīs; uzsver 

nepieciešamību nākamajā daudzgadu finanšu shēmā saglabāt pašreizējo investīciju līmeni 

dzelzceļa infrastruktūras atšķirību novēršanai. 
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