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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Transporta un tūrisma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nopietnas bažas par transporta radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju palielināšanos, 
kas laikposmā no 1990. līdz 2005. gadam augusi par 32,1 %, kaut gan citu nozaru 
radītās emisijas ir samazinājušās par 9,5 %; it īpaši norāda, ka šajā laikposmā 
starptautiskās gaisa satiksmes un jūras transporta emisijas (uz abām nozarēm neattiecas 
Kioto protokols) ir palielinājušās attiecīgi par 90 un 50 % un 2005. gadā tās radīja 23 % 
no visām transporta emisijām un 6,3 % no kopējām emisijām1;

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 iekšējo 
ūdensceļu transportu) ir videi visdraudzīgākais, un radīt labvēlīgus nosacījumus citiem 
transporta veidiem, kuru ietekme uz vidi ir nopietnāka;  

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 modernizēt dzelzceļus un uzlabot dzelzceļa 
pakalpojumu sniegšanu, lai šo transporta veidu padarītu lietotājiem pievilcīgāku;

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

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;

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 ilgstspējīga alternatīvo 
degvielas veidu ražošana no biomasas, ņemot vērā ar pārtikas ražošanu un mežu 
izciršanu saistītās sekas;

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 ilgtspējīgam, videi draudzīgam transportam.

  
1 http://reports.eea.europa.eu.


