
AM\876754LV.doc PE472.121v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2011/2096(INI)

13.9.2011

GROZĪJUMI Nr.
1 - 48

Atzinuma projekts
Krišjānis Kariņš
(PE469.856v01-00)

par ceļvedi uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzību uz konkurētspējīgu 
un resursefektīvu transporta sistēmu
(2011/2096(INI))



PE472.121v01-00 2/26 AM\876754LV.doc

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\876754LV.doc 3/26 PE472.121v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Niki Tzavela

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka ES nepieciešama efektīvāka 
transporta nozare, kas palīdzētu sasniegt 
emisiju samazinājuma mērķi un mazināt 
energoatkarību;

1. atzīst, ka ES nepieciešama ilgtspējīgāka 
un efektīvāka transporta nozare, kas 
palīdzētu sasniegt emisiju samazinājuma 
mērķi, mazināt energoatkarību un sekmētu 
ES reģionu pilnīgu integrāciju, lai 
nodrošinātu to konkurētspēju pasaules 
ekonomikā; uzskata, ka tā arī sekmēs 
ekonomisko izaugsmi un darbavietu 
radīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka ES nepieciešama efektīvāka 
transporta nozare, kas palīdzētu sasniegt 
emisiju samazinājuma mērķi un mazināt 
energoatkarību;

1. atzīst, ka ES nepieciešama efektīvāka un 
konkurētspējīgāka transporta nozare, kas 
palīdzētu sasniegt emisiju samazinājuma 
mērķi un mazināt energoatkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
1. punkts



PE472.121v01-00 4/26 AM\876754LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka ES nepieciešama efektīvāka 
transporta nozare, kas palīdzētu sasniegt 
emisiju samazinājuma mērķi un mazināt 
energoatkarību;

1. atzīst, ka ES nepieciešama efektīvāka 
transporta nozare, kas palīdzētu sasniegt 
emisiju samazinājuma mērķi un mazināt 
energoatkarību no sevišķi nestabiliem un 
nedemokrātiskiem režīmiem;

Or. da

Grozījums Nr. 4
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst, ka ES nepieciešama efektīvāka 
transporta nozare, kas palīdzētu sasniegt 
emisiju samazinājuma mērķi un mazināt 
energoatkarību;

1. atzīst, ka ES nepieciešama efektīvāka 
transporta nozare, kas palīdzētu sasniegt 
emisiju samazinājuma mērķi, mazināt 
energoatkarību un veicināt konkurētspēju 
un izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka Eiropas Savienība ir 
uzsākusi daudzas iniciatīvas, lai veicinātu 
Eiropas transporta nozares konkurētspēju 
un efektivitāti, piemēram, Eurovignette, 
intelektisko transporta sistēmu ieviešanu, 
transportlīdzekļu degvielas patēriņa 
efektivitāti un riepu marķēšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka vairāk nekā ceturto daļu 
no kopējām ES CO2 emisijām rada 
transporta nozare, ka tās emisiju apjoms 
turpina pieaugt un ka transporta nozarē ir 
jāpāriet uz jaunām videi draudzīgām 
tehnoloģijām, lai patiešām mainītu šo 
tendenci;

Or. da

Grozījums Nr. 7
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka transporta nozarē jānovērš 
energoefektivitāti veicinošās 
infrastruktūras nepilnības un ka 
jāpastiprina nozares saistības šajā jomā, 
jo ietaupītā enerģija ir un paliek lētākais, 
konkurētspējīgākais, tīrākais un drošākais 
enerģijas veids; 

Or. lt

Grozījums Nr. 8
Silvia-Adriana Ţicău

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

1.a ņem vērā transporta nozares lielo 
ieguldījumu rūpniecības politikā, 
konkurētspējā un ES tirdzniecības 
bilancē; norāda, ka transporta nozares 
iekārtu un aprīkojuma eksports 
2009. gadā sasniedza EUR 454,7 
miljardus un attiecīgi 41,5 % no visa 
eksporta apjoma ārpus 27 ES 
dalībvalstīm; turklāt norāda, ka 
2009. gadā lielākais tirdzniecības 
pārpalikums ES tika reģistrēts transporta 
nozares iekārtu un aprīkojuma sektorā 
(EUR 112,6 miljardi) un pārvadāšanas 
pakalpojumos (EUR 21,5 miljardi);

Or. ro

Grozījums Nr. 9
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka energotaupības politika 
transporta nozarē nedrīkst ierobežot 
mobilitāti un ka jebkādas emisiju 
samazināšanas prasības jāvērtē saistībā ar 
to ietekmi uz konkurētspēju; uzskata, ka 
resursu izmantošanas ziņā efektīva 
transporta nozare var būt iespējama tikai 
tad, ja tiek pielietota līdzsvarota politika, 
kas sniedz pareizos stimulus 
tautsaimniecības dalībniekiem;

svītrots

Or. da

Grozījums Nr. 10
Rolandas Paksas
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka energotaupības politika 
transporta nozarē nedrīkst ierobežot 
mobilitāti un ka jebkādas emisiju 
samazināšanas prasības jāvērtē saistībā ar 
to ietekmi uz konkurētspēju; uzskata, ka 
resursu izmantošanas ziņā efektīva 
transporta nozare var būt iespējama tikai 
tad, ja tiek pielietota līdzsvarota politika, 
kas sniedz pareizos stimulus 
tautsaimniecības dalībniekiem;

2. uzsver, ka energotaupības politika 
transporta nozarē nedrīkst ierobežot 
mobilitāti un ka jebkādas emisiju 
samazināšanas prasības jāvērtē saistībā ar 
to ietekmi uz konkurētspēju; aicina 
izstrādāt jaunus finanšu instrumentus 
finanšu shēmā 2014.–2020. gadam, lai 
varētu līdzfinansēt pilsētu mobilitātes 
programmas; uzskata, ka resursu 
izmantošanas ziņā efektīva transporta 
nozare var būt iespējama tikai tad, ja tiek 
pielietota līdzsvarota un dažādota politika, 
kas sniedz pareizos stimulus 
tautsaimniecības dalībniekiem un kurā 
iekļautas dažādas ieinteresētās puses, 
tostarp vietējās un reģionālās varas 
iestādes, infrastruktūras projektētāji, 
pārvadājumu uzņēmumi un plaša 
sabiedrība; pievērš uzmanību tam, ka ir 
būtiski saistīt transportlīdzekļu 
tehnoloģijas nozīmīgu tehnisku 
uzlabojumu ieviešanu ar trokšņa emisijas 
un gaisa piesārņojuma robežvērtību 
ievērošanu;

Or. lt

Grozījums Nr. 11
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka energotaupības politika 
transporta nozarē nedrīkst ierobežot 
mobilitāti un ka jebkādas emisiju 
samazināšanas prasības jāvērtē saistībā ar 
to ietekmi uz konkurētspēju; uzskata, ka 
resursu izmantošanas ziņā efektīva 

2. uzsver, ka energotaupības un emisiju 
samazināšanas politika transporta nozarē 
nedrīkst ierobežot mobilitāti un ka 
jebkādas emisiju samazināšanas prasības 
jāvērtē saistībā ar to ietekmi uz 
konkurētspēju, un ka jaunus mērķus var 
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transporta nozare var būt iespējama tikai 
tad, ja tiek pielietota līdzsvarota politika, 
kas sniedz pareizos stimulus 
tautsaimniecības dalībniekiem;

izvirzīt tikai tad, ja pastāv vispārēja 
vienošanās starp visām iesaistītajām 
pusēm un šos mērķus var īstenot,
izmantojot sasniegto tehnoloģisko 
attīstību; uzskata, ka resursu izmantošanas 
ziņā efektīva transporta nozare var būt 
iespējama tikai tad, ja tiek pielietota 
līdzsvarota politika, kas sniedz pareizos 
stimulus tautsaimniecības dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka energotaupības politika
transporta nozarē nedrīkst ierobežot 
mobilitāti un ka jebkādas emisiju 
samazināšanas prasības jāvērtē saistībā ar 
to ietekmi uz konkurētspēju; uzskata, ka 
resursu izmantošanas ziņā efektīva 
transporta nozare var būt iespējama tikai 
tad, ja tiek pielietota līdzsvarota politika, 
kas sniedz pareizos stimulus 
tautsaimniecības dalībniekiem;

2. uzsver, ka energotaupības politikai
transporta nozarē nav jāierobežo
mobilitāte un ka degvielas patēriņa 
efektivitātes standarti sekmēs ES 
konkurētspēju un inovāciju, kā arī, 
pamatojoties uz dzīves cikla izmaksu 
analīzi, radīs vērā ņemamus ietaupījumus 
uzņēmumiem un patērētājiem; uzskata, ka 
resursu izmantošanas ziņā efektīva 
transporta nozare var būt iespējama tikai 
tad, ja tiek pielietota līdzsvarota politika, 
kas sniedz pareizos stimulus 
tautsaimniecības dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka energotaupības politika 
transporta nozarē nedrīkst ierobežot 
mobilitāti un ka jebkādas emisiju 
samazināšanas prasības jāvērtē saistībā ar 
to ietekmi uz konkurētspēju; uzskata, ka 
resursu izmantošanas ziņā efektīva 
transporta nozare var būt iespējama tikai 
tad, ja tiek pielietota līdzsvarota politika, 
kas sniedz pareizos stimulus 
tautsaimniecības dalībniekiem;

2. uzsver, ka jebkādas emisiju 
samazināšanas prasības jāvērtē saistībā ar 
to ietekmi uz dažādu transporta veidu 
savstarpēju konkurētspēju; uzskata, ka 
resursu izmantošanas ziņā efektīva 
transporta nozare var būt iespējama tikai 
tad, ja tiek pielietota līdzsvarota politika, 
kas sniedz pareizos stimulus 
tautsaimniecības dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka energotaupības politika 
transporta nozarē nedrīkst ierobežot 
mobilitāti un ka jebkādas emisiju 
samazināšanas prasības jāvērtē saistībā ar 
to ietekmi uz konkurētspēju; uzskata, ka 
resursu izmantošanas ziņā efektīva 
transporta nozare var būt iespējama tikai 
tad, ja tiek pielietota līdzsvarota politika, 
kas sniedz pareizos stimulus 
tautsaimniecības dalībniekiem;

2. uzsver, ka energotaupības politika 
transporta nozarē nedrīkst ierobežot 
mobilitāti un ka jebkādas emisiju 
samazināšanas prasības jāvērtē saistībā ar 
to ietekmi uz Eiropas ražotāju
konkurētspēju; uzskata, ka resursu 
izmantošanas ziņā efektīva transporta 
nozare var būt iespējama tikai tad, ja tiek 
pielietota līdzsvarota un integrēta politika, 
kas sniedz pareizos stimulus 
tautsaimniecības dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Krišjānis Kariņš

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

2.a uzsver energoefektivitātes un 
atjaunojamo enerģijas avotu lielo 
potenciālu transporta nozarē; uzsver, ka 
enerģijas un klimata mērķus transporta 
nozarē var sasniegt, piemērojot dažādu 
energoavotu sadalījumu un izmantojot 
pašreizējās energotaupības iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka tirgū jau ir brīvi pieejami 
daudzi tehnoloģiski jaunievedumi 
degvielas patēriņa efektivitātes jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver — lai sasniegtu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus, ir svarīgi veicināt 
elektromobiļu izmantošanu; mudina 
Komisiju un dalībvalstis ātri pieņemt 
vispārējus savietojamības standartus un 
visā ES izveidot uzlādes infrastruktūru;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka IKT piemīt liels potenciāls 
transporta emisiju samazināšanā pasažieru 
un kravas pārvadājumu jomā; uzsver, ka ir 
nepieciešams veicināt novatoriskus 
risinājumus, piemēram, optimizētu 
maršrutu plānošanu, jaukto 
transportsistēmu vai datu pārraidi starp 
transportlīdzekļiem un infrastruktūru; 
atgādina, ka IKT izmantošana var palīdzēt 
mazināt nepieciešamību pārvietoties;

3. uzsver, ka IKT un intelektiskajām 
transporta sistēmām un pakalpojumiem
piemīt liels potenciāls transporta emisiju 
samazināšanā pasažieru un kravas 
pārvadājumu jomā; uzskata, ka ir 
jāpastiprina transporta nozares saistības 
tehnoloģijas ziņā un jāveicina efektīvāka 
pārvadājumu pakalpojumu organizācija;
uzsver, ka ir nepieciešams veicināt 
novatoriskus risinājumus, piemēram, 
optimizētu maršrutu plānošanu, jaukto 
transportsistēmu vai datu pārraidi starp 
transportlīdzekļiem un infrastruktūru; 
atgādina, ka IKT izmantošana var palīdzēt 
mazināt nepieciešamību pārvietoties;

Or. lt

Grozījums Nr. 19
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka IKT piemīt liels potenciāls 
transporta emisiju samazināšanā pasažieru 
un kravas pārvadājumu jomā; uzsver, ka ir 
nepieciešams veicināt novatoriskus 
risinājumus, piemēram, optimizētu 
maršrutu plānošanu, jaukto 
transportsistēmu vai datu pārraidi starp 
transportlīdzekļiem un infrastruktūru; 
atgādina, ka IKT izmantošana var palīdzēt 
mazināt nepieciešamību pārvietoties;

3. uzsver, ka IKT piemīt liels potenciāls 
transporta emisiju samazināšanā pasažieru 
un kravas pārvadājumu jomā, it īpaši 
saistībā ar turpmāko energosistēmu, kurā 
izšķirīga nozīme ir elektrificētajam 
transportam; uzsver, ka ir nepieciešams 
veicināt novatoriskus risinājumus, 
piemēram, optimizētu maršrutu plānošanu, 
jaukto transportsistēmu vai datu pārraidi 
starp transportlīdzekļiem un infrastruktūru; 
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atgādina, ka IKT izmantošana var palīdzēt 
mazināt nepieciešamību pārvietoties;

Or. da

Grozījums Nr. 20
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka IKT piemīt liels potenciāls 
transporta emisiju samazināšanā pasažieru 
un kravas pārvadājumu jomā; uzsver, ka ir 
nepieciešams veicināt novatoriskus 
risinājumus, piemēram, optimizētu 
maršrutu plānošanu, jaukto 
transportsistēmu vai datu pārraidi starp 
transportlīdzekļiem un infrastruktūru; 
atgādina, ka IKT izmantošana var palīdzēt 
mazināt nepieciešamību pārvietoties;

3. uzsver, ka IKT piemīt liels potenciāls 
transporta emisiju samazināšanā pasažieru 
un kravas pārvadājumu jomā; uzsver, ka ir 
nepieciešams veicināt novatoriskus 
risinājumus, piemēram, optimizētu 
maršrutu plānošanu, jaukto 
transportsistēmu vai datu pārraidi starp 
transportlīdzekļiem un infrastruktūru; 
atgādina, ka IKT izmantošana var palīdzēt 
mazināt nepieciešamību pārvietoties gan 
privātos, gan lietišķos nolūkos;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka IKT piemīt liels potenciāls 
transporta emisiju samazināšanā pasažieru 
un kravas pārvadājumu jomā; uzsver, ka ir 
nepieciešams veicināt novatoriskus 
risinājumus, piemēram, optimizētu 
maršrutu plānošanu, jaukto 
transportsistēmu vai datu pārraidi starp 
transportlīdzekļiem un infrastruktūru; 
atgādina, ka IKT izmantošana var palīdzēt 

3. uzsver, ka gan IKT, gan intelektiskajām 
transporta sistēmām (ITS) piemīt liels 
potenciāls transporta emisiju samazināšanā 
pasažieru un kravas pārvadājumu jomā; 
uzsver, ka ir nepieciešams veicināt 
novatoriskus risinājumus, piemēram, 
optimizētu maršrutu plānošanu, jaukto 
transportsistēmu vai datu pārraidi starp 
transportlīdzekļiem un infrastruktūru; 



AM\876754LV.doc 13/26 PE472.121v01-00

LV

mazināt nepieciešamību pārvietoties; atgādina, ka IKT — it īpaši 
videokonferenču — izmantošana var 
palīdzēt mazināt nepieciešamību 
pārvietoties;

Or. ro

Grozījums Nr. 22
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir nepieciešami intermodālu 
pārvadājumu risinājumi; ka viens 
pārvadājumu veids nevar atbilst visām 
vajadzībām, jo ir skaidri nepieciešams 
prasmīgāk savienot autotransportu, 
dzelzceļu, aviāciju un kuģošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka IKT izmantošana 
autotransporta nozarē un to pieslēgumi 
citiem transporta veidiem sniegs būtisku 
ieguldījumu ekoloģisko raksturlielumu, 
efektivitātes (tostarp energoefektivitātes), 
ceļu satiksmes drošības un drošuma 
(tostarp bīstamo kravu pārvadājumu), 
sabiedrības drošības un pasažieru un 
kravu mobilitātes uzlabošanā, līdztekus 
nodrošinot pienācīgu iekšējā tirgus 
darbību, labāku konkurētspēju un 
augstāku nodarbinātības līmeni; lai 
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nodrošinātu saskaņotu un efektīvu ITS 
izmantošanu visā Savienībā, jāievieš 
virkne specifikāciju, tostarp standartu, 
izskatot katru gadījumu atsevišķi; tās 
jāīsteno saistībā ar šādām prioritārām 
darbībām un jomām: informācijas 
pakalpojumu sniegšanu ES līmenī 
attiecībā uz multimodālu pārvadājumu 
iespējām; reālā laika satiksmes 
informācijas pakalpojumu sniegšanu ES 
līmenī; datiem un procedūrām, lai sniegtu 
lietotājiem (cik iespējams, bez maksas) 
standarta minimālo informāciju par 
satiksmi saistībā ar ceļu satiksmes 
drošību; iespēju visā Savienībā izmantot 
saskaņotu ārkārtas izsaukuma numuru 
(eCall sistēmu); informācijas 
pakalpojumu sniegšanu saistībā ar 
drošām transportlīdzekļu novietošanas 
zonām smagajiem un kravas 
automobiļiem; un rezervācijas 
aprīkojuma pieejamību attiecībā uz 
drošām transportlīdzekļu novietošanas 
zonām šādiem transportlīdzekļiem; 

Or. ro

Grozījums Nr. 24
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka IKT standartizācijas 
politika jāpielāgo tirgus norisēm, kam 
nepieciešama savietojamība, tādējādi 
paātrinot tehnisko standartu izstrādi 
elektriskajiem transportlīdzekļiem, 
viedtīkliem un skaitītājiem, lai šo darbu 
pabeigtu līdz 2012. gadam;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Bendt Bendtsen, Lambert van Nistelrooij, Gunnar Hökmark

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atkārtoti pauž Parlamenta viedokli, ka 
nepieciešama plašāka modulāro 
autovilcienu ierīkošana; ka tie sniedz 
ilgtspējīgu risinājumu, sekmējot augstāku 
energoefektivitātes līmeni autotransporta 
nozarē; turklāt atzīst, ka atšķirīgie 
noteikumi, kurus uz modulārajiem 
autovilcieniem attiecina tad, ja tie šķērso 
valstu robežas, nelabvēlīgi ietekmē šā 
autotransporta veida pastiprinātu 
izmantošanu; aicina Komisiju izpētīt, 
kuras noteikumu atšķirības var viegli 
novērst un kā pārrobežu transporta 
nozarē varētu palielināt modulāro
autovilcienu īpatsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzskata, ka saistībā ar ITS 
lietojumprogrammām un pakalpojumiem, 
kas prasa precīzu un ticamu datu un 
izvietojuma ievadi, vajadzīgas 
infrastruktūras, kuras izmanto 
satelītsakaru tehnoloģijas vai citas 
progresīvas tehnoloģijas, lai nodrošinātu 
nepieciešamos precizitātes standartus; 
ITS lietojumprogrammu vajadzībām var 
izmantot visprogresīvākās tehnoloģijas, 
piemēram, radiofrekvenču identificēšanu 
vai EGNOS/Galileo, it īpaši, lai noteiktu 
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atrašanas vietu tranzītkravām, tostarp 
vairākveidu pārvadājumiem, un tām 
sekotu;  

Or. ro

Grozījums Nr. 27
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Eiropas pētniecība var sniegt 
jaunus risinājumus transporta efektivitātes 
palielināšanai, un šajā ziņā atzinīgi vērtē 
Komisijas stratēģisko pieeju; uzskata, ka ir 
nepieciešami efektīvāki veidi, kā izmantot 
izpētes rezultātus saimnieciskiem mērķiem;

4. norāda, ka Eiropas pētniecība var sniegt 
jaunus risinājumus transporta efektivitātes 
palielināšanai, un šajā ziņā atzinīgi vērtē 
Komisijas stratēģisko pieeju; norāda, ka ir 
nepieciešama mobilitātei veltīta 
apakšprogramma ar mērķi palielināt 
transporta efektivitāti, piemēram, atbalstot 
viedas un savietojamas maršrutizācijas 
sistēmas visiem transporta veidiem, 
integrējot tādas sistēmas kā Galileo, 
SESAR, ERTMS utt.; turklāt uzskata, ka 
ir nepieciešami efektīvāki veidi, kā 
izmantot izpētes rezultātus saimnieciskiem 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Eiropas pētniecība var sniegt 
jaunus risinājumus transporta efektivitātes 
palielināšanai, un šajā ziņā atzinīgi vērtē 
Komisijas stratēģisko pieeju; uzskata, ka ir 
nepieciešami efektīvāki veidi, kā izmantot 

4. norāda, ka Eiropas pētniecība var sniegt 
jaunus risinājumus transporta efektivitātes 
palielināšanai, un šajā ziņā atzinīgi vērtē 
Komisijas stratēģisko pieeju; uzskata, ka ir 
nepieciešami efektīvāki veidi, kā izmantot 
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izpētes rezultātus saimnieciskiem mērķiem; izpētes rezultātus saimnieciskiem mērķiem, 
līdz ar turpmāku izpēti, kā panākt aizvien 
lielāka apjoma atjaunojamās enerģijas 
integrāciju vairāk saprātīgā enerģijas 
sistēmā, kurā elektrificētais transports ir 
galvenais risinājums;

Or. da

Grozījums Nr. 29
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Eiropas pētniecība var sniegt 
jaunus risinājumus transporta efektivitātes 
palielināšanai, un šajā ziņā atzinīgi vērtē 
Komisijas stratēģisko pieeju; uzskata, ka ir 
nepieciešami efektīvāki veidi, kā izmantot 
izpētes rezultātus saimnieciskiem mērķiem;

4. norāda, ka Eiropas pētniecība var sniegt 
jaunus risinājumus CO2 emisiju 
samazināšanai un efektivitātes 
palielināšanai transporta nozarē, un šajā 
ziņā atzinīgi vērtē Komisijas stratēģisko 
pieeju; uzskata, ka ir nepieciešami 
efektīvāki veidi, kā izmantot izpētes 
rezultātus saimnieciskiem mērķiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju veicināt novatorisku 
ierīču (piemēram, kravas automobiļu 
spoileru un citu aerodinamiku vai darbību 
uzlabojošu ierīču) izstrādi un 
izmantošanu, lai rentablā veidā uzlabotu 
energoefektivitāti visiem transporta 
veidiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 31
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a mudina Komisiju, Padomi, vietējās 
varas iestādes un ražotājus līdzsvaroti 
risināt „elektriskās mobilitātes” 
jautājumu, ņemot vērā strauji augošā 
elektrisko velosipēdu tirgus potenciālu un 
ilggadējo pieredzi sabiedriskā transporta 
jomā, izmantojot elektrificētus tramvajus 
un vilcienus;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atkārto, ka degvielas dažādošana un 
enerģijas piegādes drošība ir divas no 
svarīgākajām problēmām ES transporta 
nozarē, kuru risināšanā būtiski var 
palīdzēt elektroenerģijas ražošana 
iekšzemē, izmantotojot dažādus 
energoavotus; 

Or. en

Grozījums Nr. 33
Silvia-Adriana Ţicău
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver SESAR (Eiropas vienotās gaisa 
telpas gaisa satiksmes pārvaldības 
pētniecības) nozīmi „vienotas Eiropas 
gaisa telpas” izveidē un prasa sertificēt 
EGNOS, kas ir civilās aviācijas 
izmantošanas pamatelements;   

Or. ro

Grozījums Nr. 34
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka Eiropas Savienībai 
jāsaglabā ietekmīgais stāvoklis pasaules 
tirgū ilgtspējīga transporta un tādas 
mobilitātes produkcijas jomā kā dzelzceļa 
signalizācijas un infrastruktūras sistēmas 
un mobilitātes pārvaldības 
programmatūra; tādēļ uzstāj, ka 
jāpastiprina centieni ilgtspējīga virszemes 
transporta pētniecībā un izstrādē;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Atzinuma projekts
5. punkts



PE472.121v01-00 20/26 AM\876754LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

5. iestājas par ilgtspējīgu biodegvielu 
nozīmes palielināšanu ES energoavotu 
sadalījumā; tomēr norāda, ka pirms lielāka 
īpatsvara piešķiršanas biodegvielai ir labi 
jāsagatavojas, par to ir jāinformē un tā 
veiksmīgi jāīsteno; norāda, ka visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
jābūt gatavām piegādāt prasīto degvielas 
veidu atbilstoši tā īpatsvaram jauno 
prasību ieviešanas laikā un ka valsts 
iestādēm jāizskaidro sekas, kādas radītu
jebkādas izmaiņas degvielas veidu 
sadalījumā.

5. atgādina, ka Atjaunojamās enerģijas 
direktīvā nav ņemta vērā zemes 
izmantojuma netiešā maiņa (ZINM), tādēļ 
ar ZINM saistītās emisijas vēl nav 
iekļautas siltumnīcefekta gāzu aprites 
cikla analīzes aprēķinos; uzsver, ka 
jāatturas no biodegvielu nozīmes 
palielināšanas ES energoavotu sadalījumā 
līdz tiks uzlaboti ilgtspējas kritēriji, 
konkrētāk, izmantojot izejvielām 
specifiskus ZINM faktorus; turklāt uzstāj 
uz stingru uzraudzību un izpildi, lai 
nodrošinātu atbilstību šiem kritērijiem;
tomēr norāda, ka valsts iestādēm 
jāizskaidro sekas, kādas radītu jebkādas 
izmaiņas degvielas veidu sadalījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. iestājas par ilgtspējīgu biodegvielu 
nozīmes palielināšanu ES energoavotu 
sadalījumā; tomēr norāda, ka pirms lielāka 
īpatsvara piešķiršanas biodegvielai ir labi 
jāsagatavojas, par to ir jāinformē un tā 
veiksmīgi jāīsteno; norāda, ka visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
jābūt gatavām piegādāt prasīto degvielas 
veidu atbilstoši tā īpatsvaram jauno prasību 
ieviešanas laikā un ka valsts iestādēm 
jāizskaidro sekas, kādas radītu jebkādas 
izmaiņas degvielas veidu sadalījumā.

5. iestājas par patiesi ilgtspējīgu 
biodegvielu nozīmi ES energoavotu 
sadalījumā; aicina Komisiju steidzami 
nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumu 
par zemes izmantojuma netiešo maiņu 
(ZINM); uzsver ekoloģiskās priekšrocības 
un ES ražotāju ekonomiskos ieguvumus, 
pārejot uz otrās paaudzes biodegvielu 
izmantošanu; tomēr norāda, ka pirms 
lielāka īpatsvara piešķiršanas biodegvielai 
ir labi jāsagatavojas, par to ir jāinformē un 
tā veiksmīgi jāīsteno; norāda, ka visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
jābūt gatavām piegādāt prasīto degvielas 
veidu atbilstoši tā īpatsvaram jauno prasību 
ieviešanas laikā un ka valsts iestādēm 
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jāizskaidro sekas, kādas radītu jebkādas 
izmaiņas degvielas veidu sadalījumā, 
tostarp arī saistībā ar pārbaudāmu SEG 
samazinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. iestājas par ilgtspējīgu biodegvielu 
nozīmes palielināšanu ES energoavotu 
sadalījumā; tomēr norāda, ka pirms lielāka 
īpatsvara piešķiršanas biodegvielai ir labi 
jāsagatavojas, par to ir jāinformē un tā 
veiksmīgi jāīsteno; norāda, ka visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
jābūt gatavām piegādāt prasīto degvielas 
veidu atbilstoši tā īpatsvaram jauno prasību 
ieviešanas laikā un ka valsts iestādēm 
jāizskaidro sekas, kādas radītu jebkādas 
izmaiņas degvielas veidu sadalījumā.

5. iestājas par ilgtspējīgu biodegvielu, it 
īpaši otrās paaudzes biodegvielu, nozīmes 
palielināšanu ES energoavotu sadalījumā; 
tomēr norāda, ka pirms lielāka īpatsvara 
piešķiršanas biodegvielai ir labi 
jāsagatavojas, par to ir jāinformē un tā 
veiksmīgi jāīsteno; norāda, ka visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
jābūt gatavām piegādāt prasīto degvielas 
veidu atbilstoši tā īpatsvaram jauno prasību 
ieviešanas laikā un ka valsts iestādēm 
jāizskaidro sekas, kādas radītu jebkādas 
izmaiņas degvielas veidu sadalījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. iestājas par ilgtspējīgu biodegvielu 
nozīmes palielināšanu ES energoavotu 
sadalījumā; tomēr norāda, ka pirms lielāka 
īpatsvara piešķiršanas biodegvielai ir labi 
jāsagatavojas, par to ir jāinformē un tā 

5. iestājas par ilgtspējīgu biodegvielu 
nozīmes palielināšanu ES energoavotu 
sadalījumā; tomēr norāda, ka pirms lielāka 
īpatsvara piešķiršanas biodegvielai ir labi 
jāsagatavojas, jāveic saskaņošana ES, par 
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veiksmīgi jāīsteno; norāda, ka visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
jābūt gatavām piegādāt prasīto degvielas 
veidu atbilstoši tā īpatsvaram jauno prasību 
ieviešanas laikā un ka valsts iestādēm 
jāizskaidro sekas, kādas radītu jebkādas 
izmaiņas degvielas veidu sadalījumā.

to ir jāinformē un tā veiksmīgi jāīsteno; 
norāda, ka visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām jābūt gatavām 
piegādāt prasīto degvielas veidu atbilstoši 
tā īpatsvaram jauno prasību ieviešanas 
laikā un ka valsts iestādēm jāizskaidro 
sekas, kādas radītu jebkādas izmaiņas 
degvielas veidu sadalījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka energoavotu dažādošana ir 
nepieciešama apgādes drošības labad, 
tādēļ atzīst, ka jebkādi jauni nodokļu 
atvieglojumi jāapsver, kā mērķi paturot 
prātā ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
degvielas veidu sadalījumu transporta 
nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīst, ka transporta nozares 
elektrifikācija kopā ar atjaunojamās 
enerģijas daļas palielināšanu 
elektroenerģijas nozarē ir viens no 
galvenajiem instrumentiem, lai mazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas; paziņo, ka 
elektrifikācijai galvenokārt jāveicina 
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pasažieru pārvadājumi ar elektriskajiem 
automobiļiem, bet biodegvielas jāizmanto 
smagu kravu pārvadājumos un ar laiku 
gaisa pārvadājumos; norāda, ka 
elektrisko automobiļu lielo potenciālu var 
izmantot tikai tad, ja tiek pieņemti 
nepieciešamie reglamentējošie un 
likumdošanas pasākumi un novērsti 
pašreizējie šķēršļi;

Or. da

Grozījums Nr. 41
Antonio Cancian

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver — lai panāktu Eiropas 
dzelzceļu pilnīgu savietojamību, būtiski ir 
samazināt administratīvo slogu; it īpaši 
visā ES nepieciešams efektivizēt un 
standartizēt atļauju izsniegšanas kārtību 
attiecībā uz ritošo sastāvu; 

Or. it

Grozījums Nr. 42
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka jāatbalsta uzņēmumi 
nolūkā veicināt konkurētspējīgu cenu 
noteikšanu, lai nodrošinātu, ka 
nepiesārņojošo un energoefektīvo 
transportlīdzekļu un tradicionālo 
transportlīdzekļu cenas atšķirības 
pirmajiem nekaitē tirgū; 
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Or. ro

Grozījums Nr. 43
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka elektriskajiem 
automobiļiem piemīt milzu potenciāls kā 
transportlīdzekļiem, it sevišķi pilsētu 
teritorijās, un aicina Komisiju un 
dalībvalstis paātrināt vispārēju Eiropas 
standartu izstrādi uzlādes veikšanai, kā 
arī uzsver, ka viedtīklu attīstība ir būtiski 
svarīga elektrisko automobiļu 
panākumiem;

Or. da

Grozījums Nr. 44
Antonio Cancian

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atzīst, ka pieaug Eiropas dzelzceļa 
nozares neaizsargātība pret piegādātāju 
no trešām valstīm konkurenci ES tirgū; 
pauž bažas par pastāvošajiem būtiskajiem 
šķēršļiem, kas neļauj ES piegādātājiem 
pretendēt uz valsts pasūtījumiem 
ārpuskopienas valstīs;  

Or. it

Grozījums Nr. 45
Silvia-Adriana Ţicău
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Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b pievērš uzmanību elektrisko 
automobiļu nozīmei energoefektīvu 
pārvadājumu attīstībā un iesaka 
dalībvalstīm rīkoties, lai īstenotu 
Direktīvu 2009/33/EK par tīro un 
energoefektīvo autotransporta līdzekļu 
izmantošanas veicināšanu saistībā ar 
sabiedrisko transportu;

Or. ro

Grozījums Nr. 46
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c norāda, ka nepieciešams izveidot 
Eiropas līmenī vēl labvēlīgāku vidi 
transporta nozares dekarbonizācijai;

Or. da

Grozījums Nr. 47
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d aicina energouzņēmumu 
energotaupības saistībās iekļaut 
transporta nozari, kā tas ierosināts 
Komisijas nesen iesniegtajā direktīvā par 
energoefektivitāti;
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Or. da

Grozījums Nr. 48
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e norāda, ka elektriskie automobiļi 
veicina videi draudzīgu izaugsmi un 
nodarbinātību, lielākus ieguvumus 
sociālekonomiskā ziņā jau plānotajā 
atjaunojamo enerģijas avotu pieaugumā 
Eiropas līmenī, apgādes drošību, kā arī 
mazāku trokšņa un lokālo gaisa 
piesārņojumu pilsētu teritorijās; 

Or. da


