
AM\690228LV.doc PE396.555v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

19.10.2007 PE396.555v01-00

GROZĪJUMI Nr. 1-24

Atzinuma projekts (PE394.132v01-00)
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Noturīga transporta politika Eiropā, ņemot vērā Eiropas enerģētikas un vides politiku
(2007/2147(INI))

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 1
2. punkts

2. atbalsta pašreizējo likumdošanas procesu, kura mērķis ir iekļaut gaisa satiksmi Eiropas 
Emisiju tirdzniecības sistēmā, un pasākumu sagatavošanu, lai risinātu jautājumu par 
jūrniecības nozares ietekmi uz klimatu; uzskata, ka vides izmaksām, tostarp attiecībā 
uz siltumnīcefekta gāzu emisiju, ir jāatspoguļojas visu transporta veidu cenās, un ka 
dārgāk jāmaksā tiem veidiem, kuru ietekme uz vidi ir nopietnāka;  

Or. en

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 2
2. punkts

2. atbalsta pašreizējo likumdošanas procesu, kura mērķis ir iekļaut gaisa satiksmi Eiropas 
Emisiju tirdzniecības sistēmā, un līdzīgu tiesību aktu sagatavošanu jūrniecības 
nozarei; tomēr vērš uzmanību uz to, ka jūras transporta iespējamā iekļaušana emisiju 
tirdzniecības sistēmā nedrīkst negatīvi ietekmēt šo transporta veidu, kas (kopā ar 
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iekšējo ūdensceļu transportu) ir videi visdraudzīgākais, un nedrīkst arī radīt labvēlīgus 
nosacījumus citiem transporta veidiem, kuru ietekme uz vidi ir nopietnāka;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 3
2.a punkts (jauns)

2.a aicina Komisiju veikt vispusīgu novērtējumu attiecībā uz tehniskajām un 
ekonomiskajām iespējām un vides ietekmi, kāda būtu alternatīvu degvielas veidu 
izmantošanai gaisa satiksmē un jūras un iekšējo ūdensceļu transportā, kas varētu 
palīdzēt uzlabot šo transporta veidu energoefektivitāti;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 4
2.a punkts (jauns)

2.a uzskata, ka transporta cenai jāatspoguļo izmaksas, kas saistītas ar infrastruktūru, 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, negadījumiem un troksni, lai mudinātu lietotājus 
izvēlēties noturīgākos veidus;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 5
3. punkts

3. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir finansiāli jāatbalsta prioritāro projektu īstenošana 
saistībā ar Eiropas komunikāciju tīkliem, tostarp Eiropas Dzelzceļu satiksmes 
pārvaldības sistēma, un jāizstrādā attiecīgas pamatnostādnes par valsts atbalstu 
dzelzceļa nozarē; atzīmē, ka ES saistību izpildei un saistībā ar Kioto protokolu 
noteikto mērķu sasniegšanai ļoti būtiski ir izvērst un paplašināt gan finanšu, gan cita 
veida atbalstu, mehānismus un politikas jomas, kas dalībvalstīs mudina turpināt 
novirzīt gan pasažierus, gan kravas uz šo transporta veidu;

Or. en



AM\690228LV.doc 3/8 PE396.555v01-00

LV

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 6
3.a punkts (jauns)

3.a ierosina veidot sistēmu, lai ar dinamiskāku vides politiku sekmētu dzelzceļa 
transporta noturību, piemēram, mudinot izmantot no atjaunīgiem enerģijas avotiem 
iegūtu elektroenerģiju;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 7
3.a punkts (jauns)

3.a uzsver, cik svarīgi ir īstenot valstu rīcības plānus, lai mudinātu patērētājus izmantot 
transportlīdzekļus ar zemāku emisiju līmeni, kā tas rosināts 2007. gada 24. oktobra 
rezolūcijā par Kopienas stratēģiju pasažieru automobiļu un vieglo kravas 
automobiļu CO2 emisiju samazināšanai1; mudina Komisiju iekļaut šo priekšlikumu 
nākamajā Eiropas noturīga transporta stratēģijā;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 8
4. punkts

4. uzsver, ka tikai pasākumu kopums, piemēram, satiksmes noslogojuma mazināšana, 
labāka loģistika un fiskāli stimuli videi draudzīgākam transportam (svītrojums), var 
nodrošināt noturīgu transporta sistēmu nākamajām paaudzēm; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens Holm

Grozījums Nr. 9
4. punkts

4. uzsver, ka biodegvielas izmantošanas veicināšana jāuzskata tikai par papildu 
pasākumu, un ka tikai pasākumu kopums, piemēram, novirzīšana uz efektīvākiem 

  
1 P6_TA-PROV(2007)0469.
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transporta veidiem, transportlīdzekļi ar efektīvāku degvielas patēriņu, satiksmes 
noslogojuma mazināšana, labāka loģistika un fiskāli stimuli var nodrošināt noturīgu 
transporta sistēmu nākamajām paaudzēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 10
4. punkts

4. uzsver, ka tikai pasākumu kopums, piemēram, satiksmes noslogojuma mazināšana, 
kopumā mazāks autotransporta pieprasījums, kā arī labāka loģistika un fiskāli 
stimuli videi draudzīgākam transportam un degvielām, var nodrošināt noturīgu 
transporta sistēmu nākamajām paaudzēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 11
4. punkts

4. uzsver, ka tikai pasākumu kopums, piemēram, automatizētu kontroles sistēmu 
ieviešana autoceļu un gaisa satiksmē, labāka loģistika un fiskāli stimuli videi 
draudzīgākam transportam un degvielām, var nodrošināt noturīgu transporta sistēmu 
nākamajām paaudzēm;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 12
5. punkts

5. atzīmē, ka transporta negatīvo ietekmi uz vidi var jūtami samazināt, veicinot drošas, 
videi draudzīgas, energoefektīvas un cenu ziņā pieejamas sabiedriskā transporta 
sistēmas, kā arī esošo savienojumu pakāpenisku attīstību un paplašināšanu;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 13
5. punkts

5. atzīmē, ka transporta negatīvo ietekmi uz vidi var jūtami samazināt, veicinot drošas, 
videi draudzīgas, efektīvas un cenu ziņā pieejamas sabiedriskā transporta sistēmas, kā 
arī koplietojamus automobiļus, automobiļu kopīgu izmantošanu un nemotorizētu 
pārvietošanos; mudina Komisiju un dalībvalstis pieprasīt visās ES pilsētās ieviest 
transporta plānus, kuros būtu paredzēti īpaši pasākumi, lai sekmētu un veicinātu 
divriteņu izmantošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 14
5. punkts

5. atzīmē, ka transporta negatīvo ietekmi uz vidi var jūtami samazināt, veicinot drošas, 
videi draudzīgas, efektīvas un cenu ziņā pieejamas sabiedriskā transporta sistēmas, 
kravu pārvadāšanas sistēmas pa dzelzceļu un ūdensceļiem, kā arī koplietojamus 
automobiļus un automobiļu kopīgu izmantošanu, un aktīvi popularizējot nemotorizētu 
pārvietošanos, kā arī paralēli īstenojot politikas virzienus, lai mazinātu 
autotransporta pieprasījumu kopumā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 15
5.a punkts (jauns)

5.a aicina dalībvalstis sekmēt informācijas un izglītošanas kampaņas kā svarīgāko 
sastāvdaļu vērienīgā ilgtermiņa stratēģijā par noturīgu transportu, un jo īpaši 
attiecībā uz jauniešiem, lai varētu panākt patiesas uzvedības modeļu pārmaiņas;

Or. en



PE396.555v01-00 6/8 AM\690228LV.doc

LV

Grozījumu iesniedza Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 16
6. punkts

6. uzsver, ka jānosaka vērienīgi un saistoši CO2 emisijas ierobežojumi jauniem 
vieglajiem un kravas automobiļiem, padarot tos degvielas patēriņa ziņā efektīvākus 
un cenu ziņā pieejamākus, ja no to izmantošanas nevar atteikties, un jāveicina 
pārdomāta un noturīga alternatīvo degvielas veidu ražošana no biogāzes, taču ar 
iepriekš minētajiem pasākumiem panākot arī vieglo un kravas automobiļu 
izmantošanas ievērojamu samazinājumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 17
6. punkts

6. uzsver, ka jānosaka vērienīgi un saistoši CO2 emisijas ierobežojumi automobiļiem, 
padarot tos degvielas patēriņa ziņā efektīvākus (svītrojums), un jānodrošina noturīga 
alternatīvo degvielas veidu ražošana no biomasas (svītrojums), ņemot vērā arī ar 
pārtikas ražošanu un mežu izciršanu saistītās sekas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens Holm

Grozījums Nr. 18
6. punkts

6. uzsver, ka jānosaka vērienīgi un saistoši CO2 emisijas ierobežojumi automobiļiem, 
padarot tos degvielas patēriņa ziņā efektīvākus un cenu ziņā pieejamākus visiem 
lietotājiem, kā neapšaubāma prioritāte jāveicina pārdomāta un noturīga nefosilo, no 
biomasas iegūto degvielas veidu ražošana, kas sniegs būtisku siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinājumu salīdzinājumā ar fosilo kurināmo, ņemot vērā ar pārtikas 
ražošanu, bioloģisko daudzveidību, attiecīgajiem Starptautiskās Darba organizācijas 
standartiem, ūdens resursiem, zemes izmantošanas maiņu un mežu izciršanu 
saistītās sekas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 19
6. punkts

6. uzsver, ka jānosaka vērienīgi un saistoši CO2 emisijas ierobežojumi automobiļiem, 
padarot tos degvielas patēriņa ziņā efektīvākus un cenu ziņā pieejamākus visiem 
lietotājiem, un jāveicina pārdomāta un noturīga alternatīvo degvielas veidu ražošana 
no biomasas (svītrojums), izmantojot visefektīvākās metodes un ņemot vērā ar 
pārtikas ražošanu un mežu izciršanu saistītās sekas;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Duarte Freitas

Grozījums Nr. 20
6.a punkts (jauns)

6.a atgādina, ka jaunu automobiļu parks ir izšķiroši svarīgs priekšnoteikums, lai 
samazinātu CO2 emisijas; uzskata, ka dalībvalstīm ir jāizmanto tirgus instrumenti, 
lai veicinātu automobiļu parka atjaunošanu; 

Or. pt

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 21
6.a punkts (jauns)

6.a prasa transporta tirgus dalībnieku atbildīgāku līdzdalību (piemēram, publiskā un 
privātā sektora partnerībā), ko var izmantot par virzītājspēku, lai panāktu mērķus 
vides jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 22
7. punkts

7. atbalsta pētījumus, kas šajā sakarā jāveic 7. pamatprogrammā, un mudina Komisiju 
meklēt publiskā un privātā sektora partnerības iespējas pētniecības un izstrādņu jomā, 
lai attīstītu tehnoloģiju, kas nepieciešama noturīgam, videi draudzīgam transportam. 
vērš uzmanību uz to, ka arvien labāka un plašāka jau esošo videi draudzīgāko jauno 
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tehnoloģiju izmantošana nekavējoties sniegs papildu pievienoto vērtību Eiropas 
transporta politikā; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 23
7.a punkts (jauns)

7.a uzskata, ka attīstīt alternatīvus un atjaunīgus degvielas veidus, piemēram, ūdeņradi 
un degvielas elementus, ir galvenais veids, kā stiprināt Eiropas vadošo lomu šajā 
jomā, jo paredzams, ka šie veidi kļūs par vairāk dzīvotspējīgām nākotnes 
alternatīvām, nekā pašreizējās dzinēju sistēmu tehnoloģijas;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 24
7.a punkts (jauns)

7.a uzsver, ka valsts iestādēm var būt svarīga loma noturīga transporta veicināšanā, 
veicot transportlīdzekļu iepirkumu sabiedriskā transporta sistēmai; 

Or. en


