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Grozījums Nr. 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atbalsta Komisijas iniciatīvu izstrādāt 
stratēģiju turpmākai ilgtspējīga transporta 
politikai ES; uzsver to, cik liela nozīme
plašāka ilgtspējīgas reģionālās attīstības 
mērķa sasniegšanā ir saistībai starp 
kohēziju un transporta politiku;

1. aicina Komisiju izstrādāt stratēģiju 
ilgtspējīga transporta politikas īstenošanai
ES, pamatojoties uz saistību starp kohēziju 
un transporta politiku, lai sasniegtu 
plašāku ilgtspējīgas reģionālās attīstības 
mērķi; uzskata, ka transporta politikā 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš prioritāro 
projektu ātrai pabeigšanai, to iekļaušanai 
pastāvošajos transporta tīklos un 
infrastruktūras savienojumu savstarpējai 
sasaistei, kur tā vēl nav nodrošināta;

Or. ro

Grozījums Nr. 2
Karima Delli

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atbalsta Komisijas iniciatīvu izstrādāt 
stratēģiju turpmākai ilgtspējīga transporta 
politikai ES; uzsver to, cik liela nozīme 
plašāka ilgtspējīgas reģionālās attīstības 
mērķa sasniegšanā ir saistībai starp 
kohēziju un transporta politiku;

1. atbalsta Komisijas iniciatīvu izstrādāt 
stratēģiju turpmākai ilgtspējīga transporta 
politikai ES; piekrīt, ka Eiropas transporta 
sistēma daudzējādā ziņā vēl ne tuvu nav 
sasniegusi ilgtspējību, piemēram, tā 
joprojām veicina klimata pārmaiņas, 
neatjaunojamo energoresursu patēriņu, 
smalko daļiņu emisiju, ceļu satiksmes 
negadījumus, kuros iet bojā cilvēki, un 
nodara kaitējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai un ainavām; uzsver to, cik 
liela nozīme plašāka ilgtspējīgas reģionālās 
attīstības mērķa sasniegšanā ir saistībai 
starp kohēziju un transporta politiku;
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Or. fr

Grozījums Nr. 3
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atbalsta Komisijas iniciatīvu izstrādāt 
stratēģiju turpmākai ilgtspējīga transporta 
politikai ES; uzsver to, cik liela nozīme 
plašāka ilgtspējīgas reģionālās attīstības 
mērķa sasniegšanā ir saistībai starp 
kohēziju un transporta politiku;

1. atbalsta Komisijas iniciatīvu izstrādāt 
stratēģiju turpmākai ilgtspējīga transporta 
politikai ES; uzsver to, cik liela nozīme 
plašāka ilgtspējīgas reģionālās attīstības 
mērķa sasniegšanā visā ES ir saistībai starp 
kohēziju un transporta politiku;

Or. pl

Grozījums Nr. 4
Iosif Matula

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atbalsta Komisijas iniciatīvu izstrādāt 
stratēģiju turpmākai ilgtspējīga transporta 
politikai ES; uzsver to, cik liela nozīme 
plašāka ilgtspējīgas reģionālās attīstības 
mērķa sasniegšanā ir saistībai starp 
kohēziju un transporta politiku;

1. atbalsta Komisijas iniciatīvu izstrādāt 
stratēģiju turpmākai ilgtspējīga transporta 
politikai ES; uzsver to, cik liela nozīme 
plašāka ilgtspējīgas reģionālās attīstības un 
teritoriālās kohēzijas mērķa sasniegšanā ir 
saistībai starp kohēziju un transporta 
politiku; 

Or. ro

Grozījums Nr. 5
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka integrēta pieeja 
infrastruktūras plānošanai, projektu 
finansēšanai un attīstībai var būt ļoti 
svarīga konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
transporta nozares izveidē; uzsver, ka 
vietējās un reģionālās iestādes bieži vien 
nespēj atrisināt ar transportu saistītas 
problēmas, ja nenotiek sadarbība, un tādēļ 
aicina šīs iestādes un ieinteresētās personas 
aktīvi iesaistīties politikas veidošanas un 
īstenošanas procesā;

2. norāda, ka integrēta pieeja 
infrastruktūras plānošanai, projektu 
finansēšanai un attīstībai var būt ļoti 
svarīga konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
transporta nozares izveidē; uzsver, ka 
reģionālajām un vietējām iestādēm jau 
vajadzēja uzņemties atbildību par 
preventīviem pasākumiem, (dzīvojamo 
rajonu, darba un atpūtas materiāli 
tehniskās bāzes) plānošanas posmā 
nodrošinot, ka tiek izveidotas atbilstošas 
struktūras, ar kurām jau pašā sākumā 
maksimāli novērstu vai vismaz 
samazinātu satiksmes (jo īpaši, 
automobiļu satiksmes) apmērus; uzsver, 
ka vietējās un reģionālās iestādes bieži vien 
nespēj atrisināt ar transportu saistītas 
problēmas, ja nenotiek sadarbība, un tādēļ 
aicina šīs iestādes un ieinteresētās personas 
aktīvi iesaistīties politikas veidošanas un 
īstenošanas procesā;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Karima Delli

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka integrēta pieeja 
infrastruktūras plānošanai, projektu 
finansēšanai un attīstībai var būt ļoti 
svarīga konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
transporta nozares izveidē; uzsver, ka 
vietējās un reģionālās iestādes bieži vien 
nespēj atrisināt ar transportu saistītas 
problēmas, ja nenotiek sadarbība, un tādēļ 
aicina šīs iestādes un ieinteresētās personas 
aktīvi iesaistīties politikas veidošanas un 
īstenošanas procesā;

2. norāda, ka integrēta pieeja 
infrastruktūras plānošanai, projektu 
finansēšanai un attīstībai var būt ļoti 
svarīga ilgtspējīgas transporta nozares 
izveidē; atzīst, ka ir nepieciešams 
teritoriāli organizēt funkcijas, vairāk 
ņemot vērā pastāvošā transporta 
infrastruktūru, un uzskata, ka prioritāte 
būtu jāpiešķir tādu politiku 
pastiprināšanai, ar kurām paredzēts 
novērst pilsētu paplašināšanos un 
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atkarību no mehāniskiem 
transportlīdzekļiem; uzsver, ka vietējās un 
reģionālās iestādes bieži vien nespēj 
atrisināt ar transportu saistītas problēmas, 
ja nenotiek sadarbība, un tādēļ aicina šīs 
iestādes un ieinteresētās personas aktīvi 
iesaistīties politikas veidošanas un 
īstenošanas procesā;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka integrēta pieeja
infrastruktūras plānošanai, projektu 
finansēšanai un attīstībai var būt ļoti 
svarīga konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
transporta nozares izveidē; uzsver, ka 
vietējās un reģionālās iestādes bieži vien 
nespēj atrisināt ar transportu saistītas 
problēmas, ja nenotiek sadarbība, un tādēļ 
aicina šīs iestādes un ieinteresētās 
personas aktīvi iesaistīties politikas 
veidošanas un īstenošanas procesā;

2. aicina Komisiju pieņemt integrētu 
pieeju infrastruktūras plānošanai, projektu 
finansēšanai un attīstībai kā galveno 
elementu konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
transporta nozares izveidē; uzsver, ka 
vietējās un reģionālās iestādes kā likums
bieži vien nespēj atrisināt ar transportu 
saistītas problēmas, ja nenotiek sadarbība, 
un ka tādēļ šīm iestādēm un 
ieinteresētajām personām ir nepieciešams
aktīvi iesaistīties politikas veidošanas un 
īstenošanas procesā;

Or. ro

Grozījums Nr. 8
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka integrēta pieeja 
infrastruktūras plānošanai, projektu 

2. norāda, ka integrēta un saskaņota pieeja 
infrastruktūras plānošanai, projektu 
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finansēšanai un attīstībai var būt ļoti 
svarīga konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
transporta nozares izveidē; uzsver, ka 
vietējās un reģionālās iestādes bieži vien 
nespēj atrisināt ar transportu saistītas 
problēmas, ja nenotiek sadarbība, un tādēļ 
aicina šīs iestādes un ieinteresētās 
personas aktīvi iesaistīties politikas 
veidošanas un īstenošanas procesā;

finansēšanai un attīstībai ir ļoti svarīga 
konkurētspējīgas un ilgtspējīgas transporta 
nozares izveidē; uzsver, ka vietējās un 
reģionālās iestādes bieži vien nespēj 
atrisināt ar transportu saistītas problēmas, 
ja nenotiek sadarbība, un tādēļ aicina 
dalībvalstis aktīvi sadarboties ar šīm 
iestādēm un ieinteresētajām personām
politikas veidošanas un īstenošanas 
procesā; 

Or. cs

Grozījums Nr. 9
Iosif Matula

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver kohēzijas politikas iespējamo 
lomu transporta infrastruktūras pilnveidē, 
nodrošinot, ka par prioritāriem tiek 
uzskatīti infrastruktūras tīkli, nevis tikai 
atsevišķi projekti; iesaka noteikt 
līdzsvarotu attīstību un lielākas teritoriālās 
kohēzijas sasniegšanu kā mērķi transporta 
projektiem, kuriem tiek piešķirts 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums, un aicina panākt labāku 
Kopienas un valstu finansējuma 
koordināciju;

3. uzsver kohēzijas politikas iespējamo 
lomu transporta infrastruktūras pilnveidē, 
nodrošinot, ka par prioritāriem tiek 
uzskatīti infrastruktūras tīkli, nevis tikai 
atsevišķi projekti; uzskata, ka, izmantojot 
intelektiskā transporta sistēmu, var 
palīdzēt uzlabot transporta infrastruktūru 
drošuma, ilgtspējības un efektivitātes 
aspektus; iesaka noteikt līdzsvarotu 
attīstību un lielākas teritoriālās kohēzijas 
sasniegšanu kā mērķi transporta 
projektiem, kuriem tiek piešķirts 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums, un aicina panākt labāku 
Kopienas un valstu finansējuma 
koordināciju;

Or. ro
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Grozījums Nr. 10
Seán Kelly

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver kohēzijas politikas iespējamo 
lomu transporta infrastruktūras pilnveidē, 
nodrošinot, ka par prioritāriem tiek 
uzskatīti infrastruktūras tīkli, nevis tikai 
atsevišķi projekti; iesaka noteikt 
līdzsvarotu attīstību un lielākas teritoriālās 
kohēzijas sasniegšanu kā mērķi transporta 
projektiem, kuriem tiek piešķirts 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums, un aicina panākt labāku 
Kopienas un valstu finansējuma 
koordināciju;

3. uzsver kohēzijas politikas iespējamo 
lomu transporta infrastruktūras pilnveidē, 
nodrošinot, ka par prioritāriem tiek 
uzskatīti infrastruktūras tīkli, nevis tikai 
atsevišķi projekti; uzskata, ka 
infrastruktūras tīklu pamatā vajadzētu būt 
sociāli ekonomiskai analīzei, kurā ir 
ņemts vērā pieprasījums un satiksmes 
plūsma, kā arī sociālie un teritoriālie 
aspekti; iesaka noteikt līdzsvarotu attīstību 
un lielākas teritoriālās kohēzijas 
sasniegšanu kā mērķi transporta 
projektiem, kuriem tiek piešķirts 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums, un aicina panākt labāku 
Kopienas un valstu finansējuma 
koordināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver kohēzijas politikas iespējamo
lomu transporta infrastruktūras pilnveidē, 
nodrošinot, ka par prioritāriem tiek 
uzskatīti infrastruktūras tīkli, nevis tikai 
atsevišķi projekti; iesaka noteikt 
līdzsvarotu attīstību un lielākas teritoriālās 
kohēzijas sasniegšanu kā mērķi transporta 
projektiem, kuriem tiek piešķirts 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums, un aicina panākt labāku 

3. aicina Komisiju ņemt vērā kohēzijas 
politikas lomu transporta infrastruktūras 
pilnveidē, prioritāti nodrošinot 
infrastruktūras tīkliem, nevis tikai 
atsevišķiem projektiem; lūdz noteikt 
līdzsvarotu attīstību un lielākas teritoriālās 
kohēzijas sasniegšanu kā mērķi transporta 
projektiem, kuriem tiek piešķirts 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums, un aicina panākt labāku 
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Kopienas un valstu finansējuma 
koordināciju;

Kopienas un valstu finansējuma 
koordināciju;

Or. ro

Grozījums Nr. 12
Karima Delli

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver kohēzijas politikas iespējamo 
lomu transporta infrastruktūras pilnveidē, 
nodrošinot, ka par prioritāriem tiek 
uzskatīti infrastruktūras tīkli, nevis tikai 
atsevišķi projekti; iesaka noteikt 
līdzsvarotu attīstību un lielākas teritoriālās 
kohēzijas sasniegšanu kā mērķi transporta 
projektiem, kuriem tiek piešķirts 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums, un aicina panākt labāku 
Kopienas un valstu finansējuma 
koordināciju;

3. uzsver kohēzijas politikas iespējamo 
lomu transporta infrastruktūras pilnveidē, 
nodrošinot, ka par prioritāriem tiek 
uzskatīti galvenie infrastruktūras tīkli, 
nevis tikai atsevišķi projekti; iesaka noteikt 
ilgtspējīgu attīstību un lielākas teritoriālās 
kohēzijas sasniegšanu kā galveno mērķi 
transporta projektiem, kuriem tiek piešķirts 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums, un aicina panākt labāku 
Kopienas un valstu finansējuma 
koordināciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Karima Delli

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

aicina pēc iespējas lielāku daļu no 
transporta nozarei paredzētā ES 
finansējuma piešķirt pastāvošajai 
infrastruktūrai, kombinētā transporta 
platformām, ostām un dzelzceļiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 14
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atbalsta vietējā sabiedriskā transporta 
sistēmu pilnveidošanu un uzlabošanu, ne 
tikai efektīvāk izmantojot pastāvošās 
infrastruktūras, bet arī pieprasot 
pārvaldības iniciatīvas (piemēram, 
braukšanas joslas ar priekšrocībām, 
satiksmes piesārņojuma maksas tarifu 
sistēmas un ierobežotas satiksmes zonas); 
saistībā ar šo uzskata, ka ir svarīgi 
ieguldīt līdzekļus tehnoloģiju attīstībā un 
jaunos risinājumos, lai veicinātu zemas 
emisijas transporta sistēmu izveidi;

Or. it

Grozījums Nr. 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver reģionu, pārrobežu un 
starptautiskās sadarbības pievienoto 
vērtību, risinot transporta sektora 
problēmas; tāpēc, veidojot turpmāko 
transporta politiku, aicina ņemt vērā 
pārrobežu aspektus;

4. uzsver reģionu, pārrobežu un 
starptautiskās sadarbības pievienoto 
vērtību, risinot transporta sektora 
problēmas; aicina, veidojot turpmāko 
transporta politiku, iekļaut tajā pārrobežu 
apsvērumus;

Or. ro
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Grozījums Nr. 16
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver reģionu, pārrobežu un 
starptautiskās sadarbības pievienoto 
vērtību, risinot transporta sektora 
problēmas; tāpēc, veidojot turpmāko 
transporta politiku, aicina ņemt vērā 
pārrobežu aspektus;

4. uzsver reģionu, pārrobežu un 
starptautiskās sadarbības pievienoto 
vērtību, risinot transporta sektora 
problēmas; tāpēc, veidojot turpmāko 
transporta politiku, aicina ņemt vērā 
pārrobežu aspektus; turklāt aicina 
Komisiju pilnībā un konsekventi izmantot 
Eiropas koordinatorus, jo īpaši Eiropas 
Transporta tīkla prioritāro projektu 
pārrobežas posmu plānošanā un 
būvniecībā, pamatojoties uz to, ka 
ieguldījumi šajā darbībā daudzkārt 
atmaksāsies, jo projektu efektīvāka un 
ātrāka pabeigšana ļaus ietaupīt līdzekļus;

Or. cs

Grozījums Nr. 17
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver reģionu, pārrobežu un 
starptautiskās sadarbības pievienoto 
vērtību, risinot transporta sektora 
problēmas; tāpēc, veidojot turpmāko 
transporta politiku, aicina ņemt vērā 
pārrobežu aspektus;

4. uzsver reģionu, pārrobežu un 
starptautiskās sadarbības pievienoto 
vērtību, risinot transporta sektora 
problēmas; tāpēc, veidojot turpmāko 
transporta politiku, aicina ņemt vērā 
pārrobežu aspektus; iesaka pilnveidot 
Eiropas Transporta tīkla prioritārās asis, 
piemēram, asi Nr. 18 (Reina/Māsa –
Maina – Donava), lai saskaņā ar ES 
stratēģijā Donavas reģionam noteiktajiem 
mērķiem un pasākumiem veicinātu 
reģionālās transporta infrastruktūras 
attīstību Dienvidaustrumeiropā;
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Or. ro

Grozījums Nr. 18
Karima Delli

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver reģionu, pārrobežu un 
starptautiskās sadarbības pievienoto 
vērtību, risinot transporta sektora 
problēmas; tāpēc, veidojot turpmāko 
transporta politiku, aicina ņemt vērā 
pārrobežu aspektus;

4. uzsver reģionu, pārrobežu un 
starptautiskās sadarbības pievienoto 
vērtību, risinot transporta sektora 
problēmas; tāpēc, veidojot turpmāko 
transporta politiku, aicina ņemt vērā 
pārrobežu aspektus; uzsver nepieciešamību 
rast vienkāršāku, pārredzamāku un 
efektīvāku veidu, kā piesaistīt Interreg 
finansējumu reģionu sadarbības 
atbalstam;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Iosif Matula

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver reģionu, pārrobežu un 
starptautiskās sadarbības pievienoto 
vērtību, risinot transporta sektora 
problēmas; tāpēc, veidojot turpmāko 
transporta politiku, aicina ņemt vērā 
pārrobežu aspektus;

4. uzsver reģionu, pārrobežu un 
starptautiskās sadarbības pievienoto 
vērtību, risinot transporta sektora 
problēmas; tāpēc, veidojot turpmāko 
transporta politiku, aicina ņemt vērā 
pārrobežu aspektus; vienlaikus uzsver 
transporta lielo nozīmi makroreģionu 
attīstībā;

Or. ro
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Grozījums Nr. 20
Karima Delli

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka Eiropā ir vērojama 
pastiprināta urbanizācija; uzsver 
nepieciešamību nodrošināt pilsoņiem 
pilsētu teritorijās augstas kvalitātes un 
pieejamus transporta pakalpojumus; uzsver 
ES nozīmi pilsētu teritoriju sadarbības 
veicināšanā, radot iespēju dalīties un 
apmainīties ar paraugpraksi par to, kā 
padarīt transporta sistēmas ilgtspējīgākas;

5. norāda, ka Eiropā ir vērojama 
pastiprināta urbanizācija; uzsver 
nepieciešamību nodrošināt pilsoņiem 
pilsētu teritorijās augstas kvalitātes un 
pieejamus transporta pakalpojumus, lai 
izvairītos no pilsētu paplašināšanās un 
enerģijas nelietderīgas izmantošanas tās 
rezultātā; uzsver ES nozīmi pilsētu 
teritoriju sadarbības veicināšanā, radot 
iespēju dalīties un apmainīties ar 
paraugpraksi par to, kā padarīt transporta 
sistēmas ilgtspējīgākas; uzsver, ka pilsētās, 
kurās ir vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju, 
plāni par ilgtspējīgu pārvietošanos tajās 
būtu jāsaista ar tādiem jautājumiem kā 
līdzfinansēti transporta projekti, ES 
siltumnīcefekta gāzes emisiju un 
ogļūdeņražu patēriņa mērķi un ES tiesību 
akti vides jomā; 

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka Eiropā ir vērojama 
pastiprināta urbanizācija;  uzsver 
nepieciešamību nodrošināt pilsoņiem 
pilsētu teritorijās augstas kvalitātes un 
pieejamus transporta pakalpojumus; uzsver 
ES nozīmi pilsētu teritoriju sadarbības 
veicināšanā, radot iespēju dalīties un 
apmainīties ar paraugpraksi par to, kā 

5. aicina Komisiju ņemt vērā, ka Eiropā ir 
vērojama pastiprināta urbanizācija; uzsver 
nepieciešamību nodrošināt pilsoņiem visās
pilsētu teritorijās augstas kvalitātes un 
pieejamus transporta pakalpojumus, lai 
nodrošinātu līdzsvarotu attīstību visās 
dalībvalstīs; uzsver ES nozīmi pilsētu 
teritoriju sadarbības veicināšanā, radot 
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padarīt transporta sistēmas ilgtspējīgākas; iespēju dalīties un apmainīties ar 
paraugpraksi par to, kā padarīt transporta 
sistēmas ilgtspējīgākas un viendabīgākas 
visā ES teritorijā;

Or. ro

Grozījums Nr. 22
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka Eiropā ir vērojama 
pastiprināta urbanizācija; uzsver 
nepieciešamību nodrošināt pilsoņiem 
pilsētu teritorijās augstas kvalitātes un 
pieejamus transporta pakalpojumus; uzsver 
ES nozīmi pilsētu teritoriju sadarbības 
veicināšanā, radot iespēju dalīties un 
apmainīties ar paraugpraksi par to, kā 
padarīt transporta sistēmas ilgtspējīgākas;

5. norāda, ka Eiropā ir vērojama 
pastiprināta urbanizācija; uzsver 
nepieciešamību nodrošināt pilsoņiem 
pilsētu teritorijās augstas kvalitātes un 
pieejamus transporta pakalpojumus; uzsver 
ES nozīmi pilsētu teritoriju sadarbības 
veicināšanā, radot iespēju dalīties un 
apmainīties ar paraugpraksi par to, kā 
padarīt transporta sistēmas ilgtspējīgākas; 
saistībā ar šo uzsver 2009. gada 
30. septembrī pieņemtā Rīcības plāna par 
mobilitāti pilsētās nozīmi un sagaida, ka 
tajā ierosinātos pasākumus īstenos ātri;

Or. pl

Grozījums Nr. 23
Iosif Matula

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka Eiropā ir vērojama 
pastiprināta urbanizācija;  uzsver 
nepieciešamību nodrošināt pilsoņiem 
pilsētu teritorijās augstas kvalitātes un 
pieejamus transporta pakalpojumus; uzsver 

5. norāda, ka Eiropā ir vērojama 
pastiprināta urbanizācija;  uzsver 
nepieciešamību nodrošināt pilsoņiem 
pilsētu teritorijās augstas kvalitātes un 
pieejamus transporta pakalpojumus; uzsver 
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ES nozīmi pilsētu teritoriju sadarbības 
veicināšanā, radot iespēju dalīties un 
apmainīties ar paraugpraksi par to, kā 
padarīt transporta sistēmas ilgtspējīgākas;

ES nozīmi pilsētu teritoriju sadarbības 
veicināšanā, radot iespēju dalīties un 
apmainīties ar paraugpraksi par to, kā 
padarīt transporta sistēmas ilgtspējīgākas; 
mudina vietējās iestādes veicināt pēc 
iespējas ekoloģiskāku transporta veidu 
izmantošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 24
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver nepieciešamību veikt atbilstošu 
izpēti transporta jauninājumu jomā, lai 
cita starpā samazinātu enerģijas patēriņu 
un oglekļa emisiju un palielinātu 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Karima Delli

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a vērš uzmanību uz to, ka ES ir 
apņēmusies līdz 2020. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 
20 % un šī mērķa īstenošanai būs 
nepieciešams ieguldīt milzīgus līdzekļus 
auto un gaisa transportam alternatīvos 
transporta veidos;

Or. fr
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Grozījums Nr. 26
Seán Kelly

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīst efektīvu sauszemes kravu 
pārvadājumu centrālo nozīmi ilgtspējīga 
transporta veidu kombinācijā; tādēļ 
aicina Komisiju un dalībvalstu iestādes 
veicināt kabotāžas transporta 
liberalizācijas pabeigšanu, lai samazinātu 
bez kravas nobraukto kilometru skaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Markus Pieper

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver auto transporta un ceļu 
uzlabošanas ārkārtīgi lielo nozīmi 
savienojumu un reģionālo uzņēmumu 
konkurētspējas nodrošināšanā; īpaši 
uzsver ceļu savienojumu nozīmi perifēro 
un attālāko reģionu ekonomiskajā 
attīstībā; aicina veidot labākus un 
ilgtspējīgus ceļu un dzelzceļu tīklu 
savstarpējos savienojumus, nodrošinot 
vairāk kravas pārkraušanas punktu;

Or. de
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Grozījums Nr. 28
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver alternatīvu degvielu 
(piemēram, dabasgāzes, biometāna) 
nozīmi ilgtspējīgas plaša mēroga 
mobilitātes nodrošināšanā; atbalsta šāda 
veida degvielas piegādei nepieciešamās 
infrastruktūras izveidi un degvielas 
uzpildīšanas punktu ģeogrāfiski 
līdzsvarotu izvietošanu, lai pilnveidotu arī 
rūpniecisko piegādi;

Or. it

Grozījums Nr. 29
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka dzelzceļa liberalizācija ir 
saistīta ar nepieciešamību samazināt visas 
transporta nozares siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un veicināt reģionālo attīstību; 
tomēr norāda, ka liberalizācijas rezultātā 
dzelzceļa transportu nevajadzētu 
neplānoti padarīt mazāk konkurētspējīgu 
par autotransportu un ka pienācīga 
uzmanība būtu jāvelta tam, lai 
nodrošinātu, ka perifēri reģioni nezaudē 
dzelzceļa tīkla pārklājumu;

6. norāda, ka, lai palielinātu dzelzceļa 
transporta efektivitāti, uzlabotu tā 
konkurētspēju salīdzinājumā ar 
autotransportu un palielinātu tā 
izmantošanu tālsatiksmes kravas 
pārvadājumiem un sabiedriskajam 
pasažieru transportam, ir nepieciešama
dzelzceļa liberalizācija, ievērojot mērķi par
visas transporta nozares siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanu; turklāt 
norāda, ka liberalizācija ir nepieciešama 
arī, lai palielinātu dzelzceļa transporta 
rentabilitāti un cenu pieejamību 
klientiem, kas bieži vien ir reģionālās 
valsts iestādes;

Or. cs
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Grozījums Nr. 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka dzelzceļa liberalizācija ir 
saistīta ar nepieciešamību samazināt visas 
transporta nozares siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un veicināt reģionālo attīstību; 
tomēr norāda, ka liberalizācijas rezultātā 
dzelzceļa transportu nevajadzētu 
neplānoti padarīt mazāk konkurētspējīgu 
par autotransportu un ka pienācīga 
uzmanība būtu jāvelta tam, lai 
nodrošinātu, ka perifēri reģioni nezaudē 
dzelzceļa tīkla pārklājumu;

6. norāda, ka dzelzceļa liberalizācija ir 
saistīta ar nepieciešamību samazināt visas 
transporta nozares siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un veicināt reģionālo attīstību; 
norāda, ka liberalizācija rezultātā nedrīkst 
ciest dzelzceļa transporta konkurētspēja 
salīdzinājumā ar autotransportu un ka ir 
nepieciešams veltīt īpašu uzmanību tam, 
lai nodrošinātu, ka perifēri reģioni nezaudē 
dzelzceļa tīkla pārklājumu;

Or. ro

Grozījums Nr. 31
Seán Kelly

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka dzelzceļa liberalizācija ir 
saistīta ar nepieciešamību samazināt visas 
transporta nozares siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un veicināt reģionālo attīstību; 
tomēr norāda, ka liberalizācijas rezultātā 
dzelzceļa transportu nevajadzētu neplānoti 
padarīt mazāk konkurētspējīgu par 
autotransportu un ka pienācīga uzmanība 
būtu jāvelta tam, lai nodrošinātu, ka 
perifēri reģioni nezaudē dzelzceļa tīkla 
pārklājumu;

6. norāda, ka dzelzceļa liberalizācija ir 
saistīta ar nepieciešamību samazināt visas 
transporta nozares siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un veicināt reģionālo attīstību; 
tomēr norāda, ka liberalizācijas rezultātā 
dzelzceļa transportu nevajadzētu neplānoti 
padarīt mazāk konkurētspējīgu par 
autotransportu un ka pienācīga uzmanība 
būtu jāvelta tam, lai nodrošinātu, ka 
perifēros reģionos tiek uzlabots dzelzceļa 
tīkla pārklājums;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Karima Delli

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka dzelzceļa liberalizācija ir 
saistīta ar nepieciešamību samazināt visas 
transporta nozares siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un veicināt reģionālo attīstību;
tomēr norāda, ka liberalizācijas rezultātā 
dzelzceļa transportu nevajadzētu neplānoti 
padarīt mazāk konkurētspējīgu par 
autotransportu un ka pienācīga uzmanība 
būtu jāvelta tam, lai nodrošinātu, ka 
perifēri reģioni nezaudē dzelzceļa tīkla 
pārklājumu;

6. norāda, ka, lai gan dzelzceļa 
liberalizācija ir saistīta ar nepieciešamību 
samazināt visas transporta nozares 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un veicināt 
reģionālo attīstību, tās rezultātā dzelzceļa 
transportu nedrīkst neplānoti padarīt 
mazāk konkurētspējīgu par autotransportu; 
tādēļ uzskata, ka pienācīga uzmanība būtu 
jāvelta tam, lai nodrošinātu, ka perifēri 
reģioni nezaudē dzelzceļa tīkla pārklājumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka dzelzceļa liberalizācija ir 
saistīta ar nepieciešamību samazināt visas 
transporta nozares siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un veicināt reģionālo attīstību; 
tomēr norāda, ka liberalizācijas rezultātā 
dzelzceļa transportu nevajadzētu neplānoti 
padarīt mazāk konkurētspējīgu par 
autotransportu un ka pienācīga uzmanība 
būtu jāvelta tam, lai nodrošinātu, ka 
perifēri reģioni nezaudē dzelzceļa tīkla 
pārklājumu;

6. norāda, ka dzelzceļa liberalizācija ir
saistīta ar nepieciešamību samazināt visas 
transporta nozares siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un veicināt reģionālo attīstību; 
tomēr norāda, ka liberalizācijas rezultātā 
dzelzceļa transportu nevajadzētu neplānoti 
padarīt mazāk konkurētspējīgu par 
autotransportu un ka pienācīga uzmanība 
būtu jāvelta tam, lai nodrošinātu, ka 
perifēri reģioni nezaudē dzelzceļa tīkla 
pārklājumu; uzsver arī nepieciešamību 
uzlabot patērētāju tiesību aizsardzību 
dzelzceļa transporta jomā, jo īpaši sniegt 
patērētājiem pietiekamu informāciju par 



PE438.466v01-00 20/24 AM\803673LV.doc

LV

tiesisko aizsardzību un kompensācijām 
vilcienu ilgas kavēšanās gadījumos;

Or. de

Grozījums Nr. 34
Karima Delli

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver tuvsatiksmes kuģošanas kā 
ilgtspējīga transporta veida nozīmi, jo ar 
tās palīdzību var arī uzlabot transporta 
savienojumus un perifēro un attālāko 
reģionu attīstību;

7. uzsver to, cik svarīga ir tuvsatiksmes 
kuģošanas attīstība, ģeogrāfiski 
līdzsvarotāk izmantojot jūras ostas, kas 
palīdzēs krasi samazināt autotransporta 
izmantošanu, jo īpaši jutīgajos kalnu 
rajonos, piemēram, Alpos, kuru videi 
draud vai jau ir nodarīti nopietni 
kaitējumi, un vienlaikus uzlabojot
transporta savienojumus un perifēro un 
attālāko reģionu attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver tuvsatiksmes kuģošanas kā 
ilgtspējīga transporta veida nozīmi, jo ar 
tās palīdzību var arī uzlabot transporta 
savienojumus un perifēro un attālāko 
reģionu attīstību;

7. kopumā uzsver vairākveidu 
pārvadājumu centrālo nozīmi un, jo īpaši 
kuģošanu kā videi draudzīgu un 
ilgtspējīgu transporta veidu; īpaši uzsver 
tuvsatiksmes kuģošanas kā ilgtspējīga 
transporta veida nozīmi, jo ar tās palīdzību 
var arī uzlabot transporta savienojumus un 
perifēro un attālāko reģionu attīstību;

Or. de



AM\803673LV.doc 21/24 PE438.466v01-00

LV

Grozījums Nr. 36
Riikka Manner

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver tuvsatiksmes kuģošanas kā 
ilgtspējīga transporta veida nozīmi, jo ar 
tās palīdzību var arī uzlabot transporta 
savienojumus un perifēro un attālāko 
reģionu attīstību;

7. uzsver tuvsatiksmes kuģošanas un kuģu 
satiksmes upēs un ezeros kā ilgtspējīga 
transporta veida nozīmi, jo ar tās palīdzību 
var arī uzlabot transporta savienojumus un 
perifēro un attālāko reģionu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver nepieciešamību aplūkot 
tuvsatiksmes kuģošanas jūrā un jūras 
kuģu ceļu projektus plašākā kontekstā, 
ietverot valstis, kas ģeogrāfiski atrodas 
Eiropas tiešā tuvumā; norāda, ka šajā 
nolūkā būs nepieciešams panākt labāku 
reģionālās politikas, attīstības politikas un 
transporta politikas sinerģiju;

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Karima Delli

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

7.a atbalsta to, ka tiek izveidota un 
ieviesta pastāvīgu pārvietošanās iespēju 
pārvaldības metode, kuras pamatā ir 
decentralizētas patēriņa un ražošanas 
sistēmas veicināšana un attīstība, kas ļaus 
izvairīties no nevajadzīgas un neefektīvas 
preču pārvadāšanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Karima Delli

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzīst, ka reģionālajām lidostām ir 
izšķiroša nozīme perifēro un attālāko 
reģionu attīstībā, palielinot to 
savienojumus ar transporta centriem;
uzskata par īpaši lietderīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad 
tas ir iespējams; uzskata, ka (ātrgaitas)
dzelzceļa savienojumi starp lidostām rada 
ideālu iespēju veidot ilgtspējīgus 
savienojumus starp dažādiem transporta 
veidiem.

8. uzskata, ka ir īpaši nepieciešams 
nodrošināt ilgtspējīgus transporta veidus,
piemērojot kombinētā transporta 
risinājumus; uzskata, ka dzelzceļa un 
kombinētā transporta savienojumi starp 
platformām rada ideālu iespēju veidot 
ilgtspējīgus savienojumus starp dažādiem 
transporta veidiem, jo īpaši perifēros un
attālākajos reģionos.

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzīst, ka reģionālajām lidostām ir 8. atzīst, ka reģionālajām lidostām ir 
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izšķiroša nozīme perifēro un attālāko 
reģionu attīstībā, palielinot to 
savienojumus ar transporta centriem; 
uzskata par īpaši lietderīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
ir iespējams; uzskata, ka (ātrgaitas)
dzelzceļa savienojumi starp lidostām rada 
ideālu iespēju veidot ilgtspējīgus 
savienojumus starp dažādiem transporta 
veidiem.

izšķiroša nozīme perifēro un attālāko 
reģionu attīstībā, palielinot to 
savienojumus ar transporta centriem; 
uzskata par īpaši lietderīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
ir iespējams, un jaunu finanšu risinājumu 
rašanu, lai veicinātu šo lidostu 
modernizāciju; uzskata, ka (ātrgaitas) 
dzelzceļa savienojumi starp lidostām rada 
ideālu iespēju veidot ilgtspējīgus 
savienojumus starp dažādiem transporta 
veidiem.
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8.a aicina Komisiju neatlaidīgi turpināt 
darbu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 
2001. gada transporta nozares Baltās 
grāmatas vidusposma pārskatā noteikto 
transporta veidu kombinētas 
izmantošanas principu, lai vispārēji 
uzlabotu reģionu transporta 
savienojumus, kas ir būtisks 
priekšnoteikums to attīstībai; pauž šo 
viedokli dēļ uzskata, ka transporta nozare 
ir tikai viena un pieprasījums pēc 
transporta pakalpojumiem ir viens un ka, 
izstrādājot politikas pamatnostādnes, 
sarežģītākais uzdevums ir radīt vienādus 
apstākļus dažādiem transporta veidiem, 
lai nodrošinātu, ka katrs no šiem veidiem 
papildina vienoto sistēmu, jo vienpusīgu 
priekšrocību radīšana vienam transporta 
veidam izraisīs nevienlīdzību un 
efektivitātes samazināšanos;
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8.a uzsver to, ka ir nepieciešams 
konsultēties un apspriesties par īpašiem 
transporta jautājumiem, ar kuriem 
saskaras salu reģioni.
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