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Grozījums Nr. 1
Bernd Lange

Atzinuma projekts
1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. uzsver, ka transporta nozarei ir būtiska 
nozīme Eiropā, jo pirmkārt, efektīvs un 
ilgtspējīgs transports uzlabo ekonomikas 
darbību un ļauj iedzīvotājiem piedalīties 
sociālajās aktivitātēs, un, otrkārt, 
transporta nozare ir galvenā Eiropas 
ekonomikas nozare, kas nodrošina 
daudzas darbavietas;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Antonio Cancian

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka dažādu transporta veidu 
enerģētiskā efektivitāte pēdējos gados ir 
pieaugusi, un tāpēc ir radies ievērojams 
emisiju CO2/km samazinājums; tomēr 
uzskata, ka šādi gūtos uzlabojumus saistībā 
ar kaitīgajām emisijām izlīdzina 
nepārtrauktais pieprasījuma pieaugums 
transporta nozarē, jo īpaši autotransporta 
jomā; atkārtoti norāda, ka sastrēgumi 
pilsētās izraisa 40 % CO2 emisiju un ka 
satiksmes līdzekļi rada 70 % citu 
piesārņojošo emisiju;

1. atzīmē, ka dažādu transporta veidu 
enerģētiskā efektivitāte pēdējos gados ir 
pieaugusi, un tāpēc ir radies ievērojams 
emisiju CO2/km samazinājums; tomēr 
uzskata, ka šādi gūtos uzlabojumus saistībā 
ar kaitīgajām emisijām izlīdzina 
nepārtrauktais pieprasījuma pieaugums 
transporta nozarē, jo īpaši autotransporta 
jomā; atkārtoti norāda, ka sastrēgumi 
pilsētās izraisa 40 % CO2 emisiju un ka 
satiksmes līdzekļi rada 70 % citu 
piesārņojošo emisiju, un tas ir otrais 
lielākais NOx un PM10 emisiju avots, 
turklāt šīs vielas ir īpaši kaitīgas cilvēka 
veselībai; norāda, ka jaunākās emisiju 
mazināšanas tehnoloģijas ir jāiebūvē ne 
tikai jaunajos, tikko ražotajos 
automobiļos, bet arī visos citos 
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automobiļos, kurus pašreiz izmanto 
braukšanai;

Or. it

Grozījums Nr. 3
Anni Podimata

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka dažādu transporta veidu 
enerģētiskā efektivitāte pēdējos gados ir 
pieaugusi, un tāpēc ir radies ievērojams
emisiju CO2/km samazinājums; tomēr 
uzskata, ka šādi gūtos uzlabojumus saistībā 
ar kaitīgajām emisijām izlīdzina 
nepārtrauktais pieprasījuma pieaugums 
transporta nozarē, jo īpaši autotransporta 
jomā; atkārtoti norāda, ka sastrēgumi 
pilsētās izraisa 40 % CO2 emisiju un ka 
satiksmes līdzekļi rada 70 % citu 
piesārņojošo emisiju;

1. uzskata, ka dažādu transporta veidu 
enerģētiskā efektivitāte nākamajos gados 
varētu vēl vairāk uzlaboties, lai ievērojami 
samazinātu emisijas CO2/km, un pauž 
nožēlu, ka šādi gūtos uzlabojumus saistībā 
ar kaitīgajām emisijām izlīdzina 
nepārtrauktais pieprasījuma pieaugums
transporta nozarē, jo īpaši autotransporta 
jomā; atkārtoti norāda, ka sastrēgumi 
pilsētās izraisa 40 % CO2 emisiju un ka 
satiksmes līdzekļi rada 70 % citu 
piesārņojošo emisiju;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Edit Herczog

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka dažādu transporta veidu 
enerģētiskā efektivitāte pēdējos gados ir 
pieaugusi, un tāpēc ir radies ievērojams 
emisiju CO2/km samazinājums; tomēr 
uzskata, ka šādi gūtos uzlabojumus saistībā 
ar kaitīgajām emisijām izlīdzina 
nepārtrauktais pieprasījuma pieaugums 
transporta nozarē, jo īpaši autotransporta 

1. uzskata, ka dažādu transporta veidu 
enerģētiskā efektivitāte pēdējos gados ir 
pieaugusi, un tāpēc ir radies ievērojams 
emisiju CO2/km samazinājums; tomēr 
uzskata, ka šādi gūtos uzlabojumus saistībā 
ar kaitīgajām emisijām izlīdzina 
nepārtrauktais pieprasījuma pieaugums 
transporta nozarē, jo īpaši autotransporta 
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jomā; atkārtoti norāda, ka sastrēgumi 
pilsētās izraisa 40 % CO2 emisiju un ka 
satiksmes līdzekļi rada 70 % citu 
piesārņojošo emisiju;

jomā; atkārtoti norāda, ka sastrēgumi 
pilsētās izraisa 40 % CO2 emisiju un ka 
satiksmes līdzekļi rada 70 % citu 
piesārņojošo emisiju; uzskata, ka visus 
jaunos risinājumus CO2 emisiju 
samazināšanai ceļu transporta jomā 
jāizskata bez jebkādiem 
priekšnoteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka transporta sistēmai, kurā 
apvienoti ilgtspējīgi risinājumi un efektīvi 
pakalpojumi, jānodrošina patērētājiem 
vislabākās pārvietošanās iespējas; norāda, 
ka dažādu transporta veidu uzlabota 
integrācija paaugstinās arī transporta 
sistēmas vispārējo efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka prioritāte jāpiešķir jūras 
transporta koridoriem, kā ari jūras un 
dzelzceļa transportam, kas ir lētāki un 
ekoloģiskāki transporta veidi;

Or. ro
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Grozījums Nr. 7
Paul Rübig

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka tikai, izmantojot 
sadarbspējīgu transporta sistēmu, varēs 
vislabāk kombinēt dažādu transporta viedu 
izmantošanu turpmāk un tādējādi ietaupīt 
energoresursus; tādēļ uzsver, cik svarīgi ir 
internalizēt ārējās izmaksas, lai līdzsvarotu 
dažādu transporta veidu izmantošanu un, ja 
tas ir iespējams un vajadzīgs, veicinātu 
mazāk kaitīgo transporta veidu 
izmantošanu;

2. uzskata, ka tikai, izmantojot 
sadarbspējīgu transporta sistēmu, varēs 
vislabāk kombinēt dažādu transporta viedu 
izmantošanu turpmāk un tādējādi ietaupīt 
energoresursus; tādēļ uzskata, ka steidzami 
lielāka nozīme jāpiešķir transporta veidu 
kombinētas izmantošanas principam, kas 
paredz vairāku transporta veidu 
koordinēšanu, un ir jāveic kvalitātes 
uzlabošana, lai stiprinātu katru transporta 
veidu atbilstoši tā potenciālam un attīstītu 
šo transporta veidu integrētu transporta 
tīklu;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Lara Comi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka tikai, izmantojot
sadarbspējīgu transporta sistēmu, varēs 
vislabāk kombinēt dažādu transporta 
viedu izmantošanu turpmāk un tādējādi 
ietaupīt energoresursus; tādēļ uzsver, cik 
svarīgi ir internalizēt ārējās izmaksas, lai 
līdzsvarotu dažādu transporta veidu 
izmantošanu un, ja tas ir iespējams un 
vajadzīgs, veicinātu mazāk kaitīgo 
transporta veidu izmantošanu;

2. uzskata, ka tikai, attīstot sadarbspējīgu 
Eiropas transporta sistēmu, kurā 
transporta veidus izmanto kombinēti, 
varēs palielināt energoefektivitāti; tādēļ 
uzsver, cik svarīgi ir internalizēt ārējās 
izmaksas, kas varētu būt papildus 
risinājums, lai līdzsvarotu dažādu 
transporta veidu izmantošanu un, ja tas ir 
iespējams, veicinātu mazāk kaitīgo 
transporta veidu izmantošanu, tādējādi 
samazinot Eiropas transporta sistēmas 
pieprasījumu pēc enerģijas, kā arī CO2, 
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NOx, un PM10 emisijas;

Or. it

Grozījums Nr. 9
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka tikai, izmantojot 
sadarbspējīgu transporta sistēmu, varēs 
vislabāk kombinēt dažādu transporta viedu 
izmantošanu turpmāk un tādējādi ietaupīt 
energoresursus; tādēļ uzsver, cik svarīgi ir
internalizēt ārējās izmaksas, lai līdzsvarotu 
dažādu transporta veidu izmantošanu un, ja 
tas ir iespējams un vajadzīgs, veicinātu 
mazāk kaitīgo transporta veidu 
izmantošanu;

2. uzskata, ka tikai, izmantojot 
sadarbspējīgu transporta sistēmu, varēs 
vislabāk kombinēt dažādu transporta viedu 
izmantošanu turpmāk un tādējādi ietaupīt 
energoresursus; tādēļ uzsver, cik svarīgi ir 
internalizēt ārējās izmaksas, kas rodas, 
veicinot spēcīgākus, augstas kvalitātes 
sabiedriskā transporta tīklus, kas 
sabiedrībai ir pieejami par pieņemamu 
cenu, lai līdzsvarotu dažādu transporta 
veidu izmantošanu un, ja tas ir iespējams 
un vajadzīgs, veicinātu mazāk kaitīgo 
transporta veidu izmantošanu;

Or. pt

Grozījums Nr. 10
Lena Ek

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka tikai, izmantojot 
sadarbspējīgu transporta sistēmu, varēs 
vislabāk kombinēt dažādu transporta viedu 
izmantošanu turpmāk un tādējādi ietaupīt 
energoresursus; tādēļ uzsver, cik svarīgi ir 
internalizēt ārējās izmaksas, lai līdzsvarotu 
dažādu transporta veidu izmantošanu un, ja 
tas ir iespējams un vajadzīgs, veicinātu 
mazāk kaitīgo transporta veidu 

2. uzskata, ka tikai, izmantojot 
sadarbspējīgu transporta sistēmu, varēs 
vislabāk kombinēt dažādu transporta viedu 
izmantošanu turpmāk un tādējādi ietaupīt 
energoresursus; tādēļ uzsver, ka steidzami 
ir strauji jāpaplašina savstarpējā 
izmantojamība un cik svarīgi ir 
internalizēt ārējās izmaksas, lai līdzsvarotu 
dažādu transporta veidu izmantošanu un, ja 
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izmantošanu; tas ir iespējams un vajadzīgs, veicinātu 
mazāk kaitīgo transporta veidu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Anni Podimata

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka tikai, izmantojot 
sadarbspējīgu transporta sistēmu, varēs 
vislabāk kombinēt dažādu transporta viedu 
izmantošanu turpmāk un tādējādi ietaupīt 
energoresursus; tādēļ uzsver, cik svarīgi ir 
internalizēt ārējās izmaksas, lai līdzsvarotu 
dažādu transporta veidu izmantošanu un, ja 
tas ir iespējams un vajadzīgs, veicinātu 
mazāk kaitīgo transporta veidu 
izmantošanu;

2. uzskata, ka tikai, izmantojot 
sadarbspējīgu transporta sistēmu, varēs 
vislabāk kombinēt dažādu transporta viedu 
izmantošanu turpmāk un tādējādi ietaupīt 
energoresursus; tādēļ uzsver, cik svarīgi ir 
internalizēt ārējās izmaksas, lai līdzsvarotu 
dažādu transporta veidu izmantošanu un 
veicinātu mazāk kaitīgo transporta veidu 
izmantošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka tikai, izmantojot 
sadarbspējīgu transporta sistēmu, varēs 
vislabāk kombinēt dažādu transporta viedu 
izmantošanu turpmāk un tādējādi ietaupīt 
energoresursus; tādēļ uzsver, cik svarīgi ir 
internalizēt ārējās izmaksas, lai līdzsvarotu 
dažādu transporta veidu izmantošanu un, ja 
tas ir iespējams un vajadzīgs, veicinātu 
mazāk kaitīgo transporta veidu 

2. uzskata, ka tikai, izmantojot 
sadarbspējīgu transporta sistēmu, varēs 
vislabāk kombinēt dažādu transporta viedu 
izmantošanu turpmāk un tādējādi ietaupīt 
energoresursus; tādēļ uzsver, cik svarīgi ir 
internalizēt ārējās izmaksas, lai līdzsvarotu 
dažādu transporta veidu izmantošanu un, ja 
tas ir iespējams un vajadzīgs, veicinātu 
mazāk kaitīgo transporta veidu 
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izmantošanu; izmantošanu, kā arī elektroenerģijas 
ražošanai izmantotu alternatīvus 
enerģijas avotus, proti, visu veidu gāzes 
un šķidrās degvielas, piemēram, LPG, 
LNG un CNG;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Paul Rübig

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka tikai, izmantojot 
sadarbspējīgu transporta sistēmu, varēs 
vislabāk kombinēt dažādu transporta viedu 
izmantošanu turpmāk un tādējādi ietaupīt 
energoresursus; tādēļ uzsver, cik svarīgi ir 
internalizēt ārējās izmaksas, lai līdzsvarotu 
dažādu transporta veidu izmantošanu un, ja 
tas ir iespējams un vajadzīgs, veicinātu 
mazāk kaitīgo transporta veidu 
izmantošanu;

2. uzskata, ka tikai, izmantojot 
sadarbspējīgu transporta sistēmu, varēs 
vislabāk kombinēt dažādu transporta viedu 
izmantošanu turpmāk un tādējādi ietaupīt 
energoresursus; tādēļ uzsver, cik svarīgi ir 
internalizēt ārējās izmaksas, lai līdzsvarotu 
dažādu transporta veidu izmantošanu un, ja 
tas ir iespējams un vajadzīgs, veicinātu 
mazāk kaitīgo transporta veidu 
izmantošanu; jo īpaši atbalsta ar 
elektroenerģiju darbināmus 
transportlīdzekļus, lai veicinātu zemu CO2
emisiju tehnoloģiju izmantošanu un 
panāktu transporta sistēmu vispārējo 
efektivitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 14
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīst valsts sektora nozīmi, lai 
uzlabotu sabiedrības piekļuvi mazāk 
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piesārņojošiem sabiedriskā transporta 
pakalpojumiem, lai attīstītu galvenās 
ekonomikas nozares, jo īpaši enerģētikas 
nozari, rūpniecību un tūrismu, veicinātu 
ekonomisko, sociālo un reģionālo 
kohēziju un stiprinātu valsts nozīmi tirgus 
regulēšanā, līdzdalībā un intervencē, 
sadarbībā ar patērētāju organizācijām, kā 
arī ieņemtu vadošo lomu vispārējās 
nozīmes pakalpojumu nodrošināšanā;  
uzsver, ka vairumā gadījumu valsts un 
privātās partnerības šajā nozarē kalpo 
galvenokārt tam, lai atvieglotu 
uzņēmējdarbības iespējas ekonomiskajām 
grupām un nodrošinātu aizsegu 
privatizācijai, kas kaitē sabiedrības un 
sabiedriskā transporta pakalpojumu 
izmantotāju interesēm;

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Paul Rübig

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīst, cik svarīga ir ārējo izmaksu 
internalizēšana attiecībā uz visiem 
transporta veidiem, lai atjaunotu līdzsvaru 
starp dažādu transporta veidu 
izmantošanas apjomu un potenciālu, un, 
ja tas ir iespējams un nepieciešams, 
veicinātu mazāk piesārņojošu transporta 
veidu izmantošanu; 

Or. de
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Grozījums Nr. 16
Lara Comi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām savienojumā ar 
navigācijas sistēmu Galileo, var optimizēt 
satiksmes plūsmu un samazināt
sastrēgumus pilsētās un starp tām; norāda, 
ka smagie kravas transportlīdzekļi pārak 
bieži brauc bez kravas vai ir nepilnīgi 
noslogoti, tādējādi radot nevajadzīgus 
sastrēgumus uz ceļiem; prasa dalībvalstīm 
pieņemt atbalsta politiku inovāciju jomā 
atbilstoši privāto lietotāju pieprasījumam;

3. uzskata, ka ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām savienojumā ar 
navigācijas sistēmām Galileo un EGNOS, 
var optimizēt satiksmes plūsmu, tā 
samazinot sastrēgumus pilsētās un starp 
tām, un palīdzēt arī pazemināt kaitīgās 
emisijas un ceļa satiksmes negadījumu 
skaitu; norāda, ka smagie kravas 
transportlīdzekļi pārak bieži brauc bez 
kravas vai ir nepilnīgi noslogoti, tādējādi 
radot nevajadzīgus sastrēgumus uz ceļiem 
un padarot tos vēl bīstamākus; prasa 
dalībvalstīm pieņemt atbalsta politiku 
inovāciju jomā atbilstoši privāto lietotāju 
pieprasījumam transporta un loģistikas 
nozarē;

Or. it

Grozījums Nr. 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām savienojumā ar 
navigācijas sistēmu Galileo, var optimizēt 
satiksmes plūsmu un samazināt 
sastrēgumus pilsētās un starp tām; norāda, 
ka smagie kravas transportlīdzekļi pārak 
bieži brauc bez kravas vai ir nepilnīgi 
noslogoti, tādējādi radot nevajadzīgus 
sastrēgumus uz ceļiem; prasa dalībvalstīm 
pieņemt atbalsta politiku inovāciju jomā 
atbilstoši privāto lietotāju pieprasījumam;

3. uzskata, ka ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām savienojumā ar 
navigācijas sistēmu Galileo, var optimizēt 
satiksmes plūsmu un samazināt 
sastrēgumus pilsētās un starp tām; norāda, 
ka smagie kravas transportlīdzekļi pārak 
bieži brauc bez kravas vai ir nepilnīgi 
noslogoti, tādējādi radot nevajadzīgus 
sastrēgumus uz ceļiem, un ka arvien 
palielinās to pasažieru automobiļu skaits, 
kuros brauc tikai viens pasažieris, tā 
noslogojot ceļu satiksmi un palielinot 



PE438.447v01-00 12/24 AM\803592LV.doc

LV

degvielas patēriņu; prasa dalībvalstīm 
pieņemt atbalsta politiku inovāciju jomā 
atbilstoši privāto lietotāju pieprasījumam;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Paul Rübig

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām savienojumā ar 
navigācijas sistēmu Galileo, var optimizēt 
satiksmes plūsmu un samazināt 
sastrēgumus pilsētās un starp tām; norāda, 
ka smagie kravas transportlīdzekļi pārak 
bieži brauc bez kravas vai ir nepilnīgi 
noslogoti, tādējādi radot nevajadzīgus 
sastrēgumus uz ceļiem; prasa dalībvalstīm 
pieņemt atbalsta politiku inovāciju jomā 
atbilstoši privāto lietotāju pieprasījumam;

3. uzskata, ka ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām savienojumā ar 
navigācijas sistēmu Galileo, var optimizēt 
satiksmes plūsmu un samazināt 
sastrēgumus pilsētās un starp tām; prasa 
dalībvalstīm pieņemt atbalsta politiku 
inovāciju jomā atbilstoši privāto lietotāju 
pieprasījumam;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīmē, ka jāievieš nepieciešamie 
pamatnoteikumi un atvērti standarti 
daudzsološām tehnoloģijām, prioritāti 
nepiešķirot nevienai no tām;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka visu ceļu satiksmes 
dalībnieku drošības uzlabošanai pilsētu 
plānošanā jāņem vērā ilgtspējīgāki pilsētu 
un starppilsētu transporta risinājumi;

Or. ro

Grozījums Nr. 21
Anni Podimata

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver informācijas sistēmu un 
intelektisko transporta sistēmu izstrādes 
nozīmi loģistikā; atzinīgi vērtē Kopienas 
līmenī īstenotās iniciatīvas (jo īpaši 
SESART, ERTMS, SIF un SafeSeaNet);
aicina dalībvalstis pastiprināt ieguldījumus 
infrastruktūrās un intelektiskajās transporta 
sistēmās, veicināt sabiedriskā transporta 
izmantošanu un ieviest sadarbspējīgu 
tarifikācijas sistēmu, kurā iespējams 
iegādāties dažādiem transporta veidiem 
izmantojamas biļetes, lai pēc iespējas 
lietderīgāk izmantotu dažādus transporta 
viedus un to sadarbspēju, samazinātu 
enerģijas patēriņu un uzlabotu drošību;

4. uzsver informācijas sistēmu un 
intelektisko transporta sistēmu izstrādes 
nozīmi loģistikā; atzinīgi vērtē Kopienas 
līmenī īstenotās iniciatīvas (jo īpaši 
SESART, ERTMS, SIF un SafeSeaNet);
aicina dalībvalstis pastiprināt ieguldījumus 
infrastruktūrās, lai nodrošinātu transporta 
pieejamību visiem iedzīvotājiem, jo īpaši 
personām ar kustību traucējumiem, un 
intelektiskajās transporta sistēmās, veicināt 
sabiedriskā transporta izmantošanu un 
ieviest sadarbspējīgu tarifikācijas sistēmu, 
kurā iespējams iegādāties dažādiem 
transporta veidiem izmantojamas biļetes, 
lai pēc iespējas lietderīgāk izmantotu 
dažādus transporta viedus un to 
sadarbspēju, samazinātu enerģijas patēriņu 
un uzlabotu drošību;

Or. fr
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Grozījums Nr. 22
Edit Herczog

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver informācijas sistēmu un 
intelektisko transporta sistēmu izstrādes 
nozīmi loģistikā; atzinīgi vērtē Kopienas 
līmenī īstenotās iniciatīvas (jo īpaši 
SESART, ERTMS, SIF un SafeSeaNet); 
aicina dalībvalstis pastiprināt ieguldījumus 
infrastruktūrās un intelektiskajās transporta 
sistēmās, veicināt sabiedriskā transporta 
izmantošanu un ieviest sadarbspējīgu 
tarifikācijas sistēmu, kurā iespējams 
iegādāties dažādiem transporta veidiem 
izmantojamas biļetes, lai pēc iespējas 
lietderīgāk izmantotu dažādus transporta 
viedus un to sadarbspēju, samazinātu 
enerģijas patēriņu un uzlabotu drošību;

4. uzsver informācijas sistēmu un 
intelektisko transporta sistēmu izstrādes 
nozīmi loģistikā; atzinīgi vērtē Kopienas 
līmenī īstenotās iniciatīvas (jo īpaši 
SESART, ERTMS, SIF un SafeSeaNet); 
aicina dalībvalstis pastiprināt ieguldījumus 
infrastruktūrās un intelektiskajās transporta 
sistēmās, veicināt sabiedriskā transporta 
izmantošanu un ieviest sadarbspējīgu 
tarifikācijas sistēmu, kurā iespējams 
iegādāties dažādiem transporta veidiem 
izmantojamas biļetes, lai pēc iespējas 
lietderīgāk izmantotu dažādus transporta 
viedus un to sadarbspēju, samazinātu 
enerģijas patēriņu un, ieviešot modernās 
tehnoloģijas, uzlabotu ceļu satiksmes un 
vispārējo transporta drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Lena Ek

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver informācijas sistēmu un 
intelektisko transporta sistēmu izstrādes 
nozīmi loģistikā; atzinīgi vērtē Kopienas 
līmenī īstenotās iniciatīvas (jo īpaši 
SESART, ERTMS, SIF un SafeSeaNet); 
aicina dalībvalstis pastiprināt ieguldījumus 
infrastruktūrās un intelektiskajās transporta 
sistēmās, veicināt sabiedriskā transporta 
izmantošanu un ieviest sadarbspējīgu 
tarifikācijas sistēmu, kurā iespējams 

4. uzsver kombinēto intelektisko
informācijas sistēmu un transporta sistēmu 
izstrādes nozīmi loģistikā; atzinīgi vērtē 
Kopienas līmenī īstenotās iniciatīvas (jo 
īpaši SESART, ERTMS, SIF un 
SafeSeaNet); aicina dalībvalstis pastiprināt 
ieguldījumus infrastruktūrās un, jo īpaši  
kombinētajās intelektiskajās transporta 
sistēmās, veicināt sabiedriskā transporta 
izmantošanu un ieviest sadarbspējīgu 
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iegādāties dažādiem transporta veidiem 
izmantojamas biļetes, lai pēc iespējas 
lietderīgāk izmantotu dažādus transporta 
viedus un to sadarbspēju, samazinātu 
enerģijas patēriņu un uzlabotu drošību;

tarifikācijas sistēmu, kurā iespējams 
iegādāties dažādiem transporta veidiem 
izmantojamas biļetes, lai pēc iespējas 
lietderīgāk izmantotu dažādus transporta 
viedus un to sadarbspēju, samazinātu 
enerģijas patēriņu un uzlabotu drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver informācijas sistēmu un 
intelektisko transporta sistēmu izstrādes 
nozīmi loģistikā; atzinīgi vērtē Kopienas 
līmenī īstenotās iniciatīvas (jo īpaši 
SESART, ERTMS, SIF un SafeSeaNet); 
aicina dalībvalstis pastiprināt ieguldījumus 
infrastruktūrās un intelektiskajās transporta 
sistēmās, veicināt sabiedriskā transporta 
izmantošanu un ieviest sadarbspējīgu 
tarifikācijas sistēmu, kurā iespējams 
iegādāties dažādiem transporta veidiem 
izmantojamas biļetes, lai pēc iespējas 
lietderīgāk izmantotu dažādus transporta 
viedus un to sadarbspēju, samazinātu 
enerģijas patēriņu un uzlabotu drošību;

4. uzsver kombinēto intelektisko
informācijas sistēmu un transporta sistēmu 
izstrādes nozīmi loģistikā; atzinīgi vērtē 
Kopienas līmenī īstenotās iniciatīvas (jo 
īpaši SESART, ERTMS, SIF un 
SafeSeaNet); aicina dalībvalstis pastiprināt 
ieguldījumus infrastruktūrās un 
kombinētajās intelektiskajās transporta 
sistēmās, veicināt sabiedriskā transporta 
izmantošanu un ieviest sadarbspējīgu 
tarifikācijas sistēmu, kurā iespējams 
iegādāties dažādiem transporta veidiem 
izmantojamas biļetes, lai pēc iespējas 
lietderīgāk izmantotu dažādus transporta 
viedus un to sadarbspēju, samazinātu 
enerģijas patēriņu un uzlabotu drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, cik svarīgs ir elektriskais 
transports, ne tikai domājot par 
transporta energoefektivitātes uzlabošanu 
kopumā, bet arī to uzskatot par līdzekli, 
lai atjaunojamos energoresursus integrētu 
elektroenerģijas sistēmā, tā palielinot šīs 
sistēmas efektivitāti;  aicina Komisiju un 
dalībvalstis ar vietējo iestāžu atbalstu 
paust skaidru apņemšanos īstenot 
projektus, ar kuriem popularizē elektrisko 
transportlīdzekļu gan tehnisko, gan 
enerģētisko lietderīgumu pilsētvidē, un 
nodrošināt pamatu regulatīvajiem 
pasākumiem, ar kuriem veicina 
nepieciešamās tehnoloģijas, tostarp, 
piemēram, nodokļu atvieglojumus 
attiecībā uz šo transportlīdzekļu pirkšanu 
vai izmantošanu, tipa apstiprinājumu un 
piegādes tarifiem; 

Or. es

Grozījums Nr. 26
Antonio Cancian

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē progresu, kas attiecībā 
uz ceļu drošību panākts, izmantojot 
jaunās tehnoloģijas un radio navigācijas 
sistēmas, kā arī arvien pastiprinot 
tehniskā dizaina standartus, kas domāti, 
piemēram, gājēju aizsardzībai;  tomēr 
norāda, ka nav sasniegts 2001. gada 
Baltajā grāmatā noteiktais mērķis, kas 
paredzēja līdz 2010. gadam uz pusi 
samazināt ceļa satiksmes negadījumos 
bojāgājušo skaitu; 

Or. it
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Grozījums Nr. 27
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka ilgtspējīga transporta 
attīstībā jāņem vērā personu ar 
invaliditāti vajadzības, tā palielinot viņu 
pārvietošanās iespējas;

Or. ro

Grozījums Nr. 28
Bernd Lange

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a nolūkā stiprināt ilgtspējīgu transporta 
nozari ar zemu oglekļa emisiju līmeni 
aicina Komisiju izstrādāt integrētu 
politiku, kurā atspoguļoti apsvērumi par 
inovācijām, piemēram, intelektiskajām 
transporta sistēmām (ITS), pētniecības 
veicināšanu, konkurences noteikumiem, 
iekšējā tirgus noteikumiem (piemēram, 
kabotāžu) un loģistikas politiku, un šīs 
politikas jomas tiek skatītas kopumā;

Or. de

Grozījums Nr. 29
Antonio Cancian

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.b mudina nozari un pētniecības 
institūtus turpināt darbu pie starptautiski 
konkurētspējīgām Eiropas tehnoloģijām 
un paplašināt to daudzveidību, lai tādā 
veidā uzlabotu visu transporta līdzekļu —
gan privāto, gan sabiedrisko un 
komerciālo —drošumu un atbilstību 
ekoloģijas prasībām;

Or. it

Grozījums Nr. 30
Antonio Cancian

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c lai sekmētu ekoloģiski ilgtspējīgu 
braukšanu, mudina automobiļu un smago 
kravas transportlīdzekļu ražotājus 
izmantot pieejamās tehnoloģijas, lai 
iegūtu pamatinformāciju par 
transportlīdzekļa un ceļa mijiedarbību un 
laika apstākļiem, un plaši izmantot 
transportlīdzekļos iebūvētas sistēmas, ar 
kuru palīdzību svarīgākā informācija 
(ātrums, atrašanās vieta, braukšanas laiks 
utt.) tiek rādīta uz ekrāna; aicina 
dalībvalstis veicināt uz satiksmes 
dalībniekiem vērstas jaunās informācijas 
izplatīšanas un izglītošanas kampaņas;

Or. it

Grozījums Nr. 31
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina Komisiju un dalībvalstis 
aktivizēt pētījumus transporta nozarē, 
transporta drošības un ilgspējīgas 
mobilitātes jomā, pieņemt pasākumus, kas 
labvēlīgi ietekmē mazāk piesārņojošu 
transporta līdzekļu veidu izmantošanu, 
uzlabot loģistiku un pašreizējās 
infrastruktūras, ātri pabeigt jau finansētos 
RTE-T projektus un integrēti, saskaņoti un 
lietderīgi plānot turpmākos transporta 
līdzekļu tīklus, kā to paredz Lisabonas 
līgums.

6. mudina Komisiju un dalībvalstis 
aktivizēt pētījumus transporta nozarē, 
palielinot jauno tehnoloģiju pētniecībai 
un izstrādei paredzētos izdevumus, 
transporta drošības un ilgspējīgas 
mobilitātes jomā, pieņemt pasākumus, kas 
labvēlīgi ietekmē mazāk piesārņojošu 
transporta līdzekļu veidu izmantošanu, 
uzlabot loģistiku un pašreizējās 
infrastruktūras, ātri pabeigt jau finansētos 
RTE-T projektus un integrēti, saskaņoti un 
lietderīgi plānot turpmākos transporta 
līdzekļu tīklus, kā to paredz Lisabonas 
līgums.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Antonio Cancian

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atbalsta Komisijas viedokli, ka 
papildus iekšējā tirgus pabeigšanai 
jāliberalizē arī transporta nozare, jo īpaši 
dzelzceļa transporta nozare; uzskata, ka 
transporta nozarē, tāpat kā citās nozarēs, 
taisnīgi jāievieš noteikumi un vispārējās 
prasības, ar kuriem nodrošina patiesi 
godīgus konkurences apstākļus, lai 
sniegtu piekļuvi tirgum vai vismaz 
garantētu savstarpīgumu; pauž cerību, ka 
attiecībā uz transporta un enerģētikas 
politiku un attiecībās ar ārpuskopienas 
valstīm, Eiropai būs vienota nostāja;

Or. it
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Grozījums Nr. 33
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a mudina Komisiju veicināt politiku, ar 
ko sekmē nulles emisijas automobiļu, 
piemēram, elektrisko automobiļu, 
ražošanu un izmantošanu Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Lena Ek

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina izveidot vienotu rezervēšanas 
sistēmu Eiropā, lai uzlabotu dažādu 
transporta veidu efektivitāti un atvieglotu 
un palielinātu to savstarpējo 
izmantojamību;

Or. sv

Grozījums Nr. 35
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
stiprināt to pārrobežu transporta projektu 
ilgtspējību, kuros piedalās Eiropas 
kaimiņattiecību politikā iesaistītās valstis, 
jo īpaši Ukraina, jo normāli 
funkcionējošu dzelzceļa, ceļa un 
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iekšzemes ūdensceļu starpsavienojumu 
trūkums ir galvenais iemesls, kāpēc 
smago kravu  pārvadāšanai gandrīz 
vienmēr tiek izmantoti reģionālās nozīmes 
ceļi;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Bernd Lange

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju un dalībvalstis pielikt 
ievērojamas pūles, lai transporta nozarē 
steidzami ieviestu inovācijas 
standartizāciju, lai paātrinātu jauno 
tehnoloģiju ienākšanu tirgū, piemēram, 
elektroniskās mobilitātes jomā; 

Or. de

Grozījums Nr. 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka laikā, kad naftas rezerves 
sarūk un SEG emisijas ir ievērojami 
jāsamazina, transporta nozarē jāveic 
radikālas pārmaiņas tehnoloģiju jomā, 
tostarp pāreja uz elektriskajiem transporta 
līdzekļiem; prasa Komisijai nodrošināt 
piemērotus pamatnoteikumus elektrisko 
transportlīdzekļu izstrādei, papildus citiem 
pasākumiem sniedzot nepārtrauktu 
atbalstu pētniecības un izstrādes un 
standartizācijas procesā,  veicinot 
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stingrākus transportlīdzekļu emisijas 
ierobežojumus un nosakot transporta 
nodevas atbilstoši SEG emisiju līmenim, 
kā arī nodrošināt transportlīdzekļu 
marķēšanas direktīvas un paraugprakses 
vadlīniju pārskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka ilgtspējīgai transporta 
attīstībai ir jābūt iekļautai ES 2020. gada 
stratēģijā;

Or. ro

Grozījums Nr. 39
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atzīmē, ka ievērojams progress ir 
panākts RTE-T projektu īstenošanā; 
uzskata, ka ES transporta politikas 
pamatā arī turpmāk ir jābūt RTE-T 
projektiem, jo īpaši tiem projektiem, kuri 
tiek plānoti vai ieviesti izolētākajos ES 
reģionos, kur trūkst vajadzīgās transporta 
infrastruktūras un starpsavienojumu ar 
citām Eiropas teritorijām pasažieru un 
preču pārvadājumu nodrošināšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Lena Ek

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka ir pilnībā jāliberalizē 
dzelzceļa nozare, lai salīdzinājumā ar 
citiem transporta veidiem palielinātu tās 
konkurētspēju, tā palielinot pakalpojumu 
sniedzēju daudzveidību, kvalitāti un 
pakalpojumus;

Or. sv

Grozījums Nr. 41
Bernd Lange

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju aktīvāk atbalstīt 
pielāgošanos strukturālām izmaiņām 
transporta nozarē, lai šī galvenā Eiropas 
ekonomikas nozare sekmīgi darbotos arī 
turpmāk un darbavietas tajā būtu 
nodrošinātas; šajos pasākumos varētu 
ietilpt arī transportlīdzekļu ražotāju 
pārveide par transporta pakalpojumu 
sniedzējiem, darbinieku prasmju un 
kvalifikācijas celšana, izmaiņu 
paredzēšana produktos, nozarē vai 
sistēmās, Eiropas uzraudzības centra 
izveide ekonomisko izmaiņu noteikšanai 
transporta nozarē, reģionālo uzraudzības 
shēmu izveide un atbalsta piešķiršana no 
struktūrfondu līdzekļiem, lai veicinātu 
ilgtspējīgu iedzīvotāju un preču mobilitāti 
un samazinātu traucējumus, ko 
transporta nozarē rada strukturālas 
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pārmaiņas; 

Or. de

Grozījums Nr. 42
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c pauž nožēlu par to, ka nav sasniegts 
2001. gada Baltajā grāmatā noteiktais 
mērķis, kas paredzēja līdz 2010. gadam uz 
pusi samazināt ceļa satiksmes 
negadījumos bojāgājušo skaitu; aicina 
Komisiju izstrādāt turpmāko stratēģiju ar 
skaidri noteiktiem pasākumiem, lai 
efektīvāk cīnītos pret ceļu satiksmes 
negadījumiem;

Or. en


